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 משחקים אחרים/ טורנירים / נוהל הזמנת שופטים לאליפויות 
 (4172נובמבר  42מיום  71' אושר בישיבת הנהלת האיגוד מס)

  
 :מטרת הנוהל

 
, י האגודות באיגוד טניס השולחן לטורנירים"גן את הקריטריונים להזמנת שופטים עלע

המצריכה נוכחות שופטים או כל פעילות אחרת , וןמשחקי אימ, משחקי ידידות, אליפויות
 .י אגודה כלשהיא המסונפת לאיגוד טניס השולחן"המאורגנות ע, שונותבתחרויות 

 
 

 :להלן הנוהל
 

עם שופטי טניס השולחן בכל או לבוא במגע מכל סוג שהוא /ו כלשהוא קשר  לקייםחל איסור על האגודות 
 לשיפוט בהזמנת שופטיםבמשחקי הליגה והגביע ובכלל זה , באיגודותחום הנוגע לפעילויות השוטפות אופן 

האגודה מבקשת בהן , המאורגנות על ידןפעילויות עצמאיות אחרות או /או אליפויות ו/בטורנירים ו
 .שירותי שיפוט רשמיים לקבלהרלוונטית 

 
תתבצע , יאגודה כלשהי א"סוג הנערך עמכל הזמנת שופטים לשיפוט באירוע ספורטיבי בכל אופי ו

בבקשה , באתראה של שבועיים לפחות ממועד האירוע, ל האיגוד"למזכ בכתב באמצעות פניית האגודה
 .ים לאירוע המדובר/לשבץ שופט

 
מספר השופטים המוזמנים , מיקום, שעות הפעילות, מועד קיומו, על הבקשה לפרט את פרטי האירוע

 .לוונטי אחר שיש לו קשר עם ההזמנהוכל פרט ר הצהרה על שיפוי ביטוחי לשופטים, לאירוע
 

המחאת תשלום מזכירות האיגוד להאגודה תעביר , האיגודל "מזכי "ע בכתבלאחר אישור ההזמנה 
ותוודא כי התשלום התקבל  "בישראלאיגוד טניס השולחן : "לפקודת ,בהתאם לסכום שייקבע, ים/לשופט
 .אירוע/ טורניר / מועד המשחק שבוע ימים לפני , באיגוד

 
 .כאמור, ים לאירוע ייעשה רק לאחר קבלת התשלום מראש/שיבוץ שופט

 
שבתאי  -יועבר הנושא לטיפול רכז השופטים , וסיום ההליך הרשמי המפורט לעיל לאחר אישור האיגוד

והאגודה תהיה בקשר עימו בהתאם למפורט בהזמנה  ים לאירוע/פיקר והוא יהיה זה שישבץ את השופט
 .דרושיםהוונטיים הרללסיכום כל הפרטים 

 
 . לא ישובץ שופט לאירוע, במועדו התשלום לא יתקבלכל עוד 

 
 !!! תשלום דמי השיפוט לשופטים ייעשה אך ורק באמצעות האיגוד ולא באמצעות האגודה 

 
 

 אבי סגל: הכין


