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    יו"ר הוועדה המקצועיתמ"מ  – היוסי וידנוכחים חברי הוועדה: 
      חבר הוועדה  -צחי פרום            
 מנכ"ל האיגוד –פבל ליסובצב                        

 אורח -קיליובה יוסילבס                                   

 מוזמנים -יניב שרון ואיסק אברמוב                                    

  מיקי קידרזאב קראוס,  ,צקה רז: איציק כהן, התנצלו

 :נושאים לדיון

 סקירת מנכ"ל לגבי הרנקליסטים .1

 דיווח מנכ"ל לגבי ביקור מישל גדאל .2

 תמונת מצב של המנכ"ל ויוסי ויידה לגבי הליגות .3

 YOGהשתתפותו הצפויה של טל ישראלי במוקדמות ה עדכון לגבי  .4

עדכון לגבי סיוע האיגוד בהשתתפות באליפות בלגיה של: מתן סימון, גל פרפל,  .5
 רונאל דוידוב, מיכאל טאובר, יונתן שוסטרמן ואביב בן ארי

דיווח של יוסי ויידה בעניין מפגש איגודים בנושא כתיבת תכניות מקצועיות  .6
 רדת הגיל בהקצבות הטוטושיסייעו בין השאר בהו

סקירה של יניב ואיסק לגבי אליפות אירופה שהסתיימה לאחרונה. הדגש, שמירה  .7
 על מסגרות

עלתה סוגיית ההשתתפות במוקדמות אליפות אירופה. שיטת המוקדמות  .8
השתנתה, וכפועל יוצא רק נבחרות שיעפילו מהמוקדמות יקחו חלק באליפות 

 יקולים, מקצועיים, תקציביים וכדומה.עצמה. עלו לדיון מספר היבטים וש
מפאת, נוכחות דלה של חברי הוועדה לא הובא הנושא להצבעה והוועדה העבירה 

 את המלצת המאמנים שהיא לטובת השתתפות הנבחרות במשחקי המוקדמות.

 קריטריונים לסגלי הנבחרות: .9
 -נשים וגברים -נבחרות לאומיות

הראשונים בעולם ומטה בדירוג המתפרסם בסמוך  350: מדורג ב 1שחקן/ית 
 לתחרות.

 : בחירת מאמן ללא מגבלות2שחקן/ית 
 המצורפת.: בעל התוצאות הטובות ביותר בטבלת הניקוד 3שחקן/ית  

 התוצאות הטובות ביותר בטבלת הניקודמוזמנים ע"ב  3 -: משחקי מבחן4חקן/ית ש
 מוזמן לפי בחירת מאמן 1. המצורפת

 
הקריטריונים הנ"ל יהיו לתחרויות מטרה: אליפות העולם ואליפות אירופה )לא 

 למוקדמות(



 
 בתחרויות שאינן תחרויות מטרה:

 : בחירת מאמן ללא מגבלות1שחקן/ית 
שאר השחקנים/ות: בחירת מאמן מתוך שחקנים שלקחו חלק ברנקליסטים ובאליפות 

 ות(ישראל )ללא תלות בתוצא
 -נבחרות צעירות

 .המצורפת : בעל התוצאות הטובות ביותר בטבלת הניקוד1שחקן/ית 
 .המצורפת: בעל התוצאות הטובות ביותר בטבלת הניקוד 2שחקן/ית 
 : בחירת מאמן ללא מגבלות3שחקן/ית 
התוצאות הטובות ביותר בטבלת הניקוד מוזמנים ע"ב  3 -: משחקי מבחן4שחקן/ית 
 בחירת מאמן מוזמן לפי 1. המצורפת

 

 יוסי ויידהרשם: 

 

     יו"ר איגוד הטניס שולחן -העתק: מר לירון כרמל 
       חברי הנהלת האיגוד  
       חברי הוועדה מקצועית  

 

 נספח א'

 חישוב ניקוד מצטבר:  

אשר התקיימו באותה עונת משחקים  ואליפות ישראל בכל תחרויות הרנקליסטניקוד הנצבר 

או  פסילה ,פרט לניקוד בתחרות החלשה ביותר מהתחרויות הנ''ל. אי השתתפות בתחרות

  נק' באותה תחרות. 0 שווההתחרות  במהלך פרישה ללא אישור רפואי



 :היחידים נתן רק בדרג א' לפי מיקום סופי בתחרותיהניקוד י

אליפות ישראל )במידה  תחרות רנקליסט רגילה מיקום

 ומשחקים על כל המקומות(

1 100 200 

2 75 150 

3 60 120 

4 45 90 

5 35 70 

6 29 58 

7 23 46 

8 19 38 

9 15 30 

10 12 24 

11-12 9 18 

13-16 7 14 

 5 3 )אם יש( 17-32

(, ייקבל השחקן 3-4לדוגמא אין משחק בתחרויות בהן אין משחק על כל המקומות הנ''ל )

לשני השחקנים הניקוד  – 3-4מבין המקומות הללו )במקרה של ה קוד עבור המקום הגבוני

 (.3נתן עבור מקום יי

במידה וקיים שוויון בניקוד בין מספר שחקנים העדיפות תנתן על פי הישג באליפות ישראל, 

 לאחר מכן לפי הישג הכי טוב בתחרות רנקליסט )וכך הלאה(. 

 תחרויות שהתקיימו: 5לדוגמא לאחר  *

 – 1רנקליסט 

 2מקום 

 – 2רנקליסט 

 4מקום 

 – 3רנקליסט 

 3מקום 

 – 4רנקליסט 

 9מקום 

אליפות 

 –ישראל 

 4מקום 

 סה''כ ניקוד

75 45 60 15 90 270 

 


