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  ש "ע 4	האליפות ה
  2013, ל"ז פרנקי פיש
  

  26.10.2013 שבתיו� 
  

  נתניה, אול� ספורט הישגי במכו� וינגייט
  

   בערב 19.00 –)09.30תחילת משחקי�   (09.00:  שעות
  

    תקנון האליפותתקנון האליפותתקנון האליפותתקנון האליפות
  
  

  :כללי
  

 . כל האמור בתקנו� זה מתייחס לגברי� ולנשי� כאחד •

 . מכו� וינגייטמקו� האליפות  •

 יעקב בוג�: יפותמנהל האל •

  יורי פודבוני–שופט ראשי  •

  גל שמואל:מנהל המשחקי� •

 גל שמואל ויורי פודובני, יעקב בוג�: ועדת ערעורי� •

 
  

  )(ITTFהתאחדות הבינלאומית לטניס שולח� פ חוקת ה"האליפות תהיה ע
  

  :זכות השתתפות באליפויות ונהלי ההרשמה
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  נא להודיע טלפונית למנהל האליפותלמי שאי� אפשרות להירש� דר) מחשב 
  

 מוכרת בטניס שולח�צג אגודת ספורט יהאליפות פתוחה לכל משתת� המי .1

 .י הקריטריוני� לדרגות ולגילאי�"וזאת עפ, אי� הגבלת מספר המשתתפי� .2

או בטלפו� על ידי מנהל האגודה , הרישו� ייעשה באינטרנט על ידי השחקני� .3
 . בה ה� משחקי�

  .ית/ היא באישורו ובידיעת מנהל האגודה של השחקוההשתתפות באליפות .4
  

  
  ההרשמה מתבצעת דר) אתר האינטרנט לניהול הממוחשב של האליפות

  

  אירועי�> ==   il.co.tttm.www:  האתר כתובת
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    .וברשותו כרטיס ליגה תק�,  שחק� שרשו� באגודה .5
  במכו�  , שחק� בעל בדיקה רפואית תקינה שנערכה במהל) המשחקי� הנוכחית. 6

  .    רפואי מורשה על פי חוק הספורט
  . הוא מייצגשחק� המבוטח על ידי האגודה אותה. 7
  . בערב22.00 בשעה 22.9.2013מועד ההרשמה סיו� רשמו עד שחקני� שנ. 8
  . י גילו בלבד"עפבאליפות יכול להשתת� במקצה אחד בלבד כל שחק� . 9
  .  ספורטאי� 6 –מינימו� משתתפי� בכל מקצה . 10
     24ני� עד / שחק�ביטול השתתפותחובה על מנהלי האגודות להודיע על . 11

  .    שעות
   

  :הגרלות ומדורגי�
  

  בתל אביב23.10.2013ביו� רביעי  יתקיימו לאליפותההגרלה  .1

 :המדורגי� באליפות הינ� .2

  נה קודמת ונשארו באותו הגילבש" 3-פרנקי פיש האליפות "רבע גמר   .א

 ועלו גיל במידה " 3-פרנקי פיש ה"באליפות אליפות אלו� וסג� אלו� ה  .ב

 2013אליפות ישראל   .ג

 מדורגי� ועד מספר 2-חת ממספר המדורגי� באליפות בכל מקצה לא יפ .3
 . כמספר הבתי� המוקדמי� בכל מקצה, מדורגי� 

 . תיעשה הפרדה ככל שנית� בי� שחקני� מאותה אגודה .4

 .2 או 1  יוגרלו כל אחד לחצי של מדורג 4 - ו3מדורגי� ;  יופרדו2 - ו1מדורג  .5
  . במידה ויהיו יוגרלו לאחד מארבעת המדורגי� הראשוני�,  5-8מדורגי� 

 . מיד ע� סיו� ההגרלות באתרי האינטרנטת הגרלות יפורסמו תוצאו .6

יעקב ,  למנהל האליפותיש לשלוח בכתב , ערעור על תוצאות של ההגרלות .7
 .בוג�

  
  
  

  :שיטת המשחקי�
  

. בשיטת ליגה בת סיבוב אחד,   משתתפי�3-5 בתי� של – בשלב הראשו�  .א
  . המקומות הראשוני�1-2מכל בית עולי� 

 מתחרי� 8ברוב המקצי� יהיו , )המפסיד יוצא(וט  נוק אא– בשלב השני  .ב
 2יעלו לחצי גמר ,   בתי� במקצה2במידה ויש . שישחקו בשלב רבע הגמר

  . הראשוני�
  

יחולקו ,  משתתפי�10-7מידה ומספר המשתתפי� יהיה עד ב :הערה
 עולי� לשלב 2לאחר מכ�  שחקני� בכל בית ו5  עד  בתי� של2-המשתתפי� ל

  . ספורטאי� ייער) בית גמר6ויהיו במידה . חצי הגמר
  
  .ביניה�יקבע הניצחו� ,  משתתפי�2בשלב הבתי� במקרה של שוויו� בי�   .ג

 משתתפי� או יותר הקביעה תעשה בי� אות� 3   בי� �במקרה של שוויו
לפי יחס המערכות אז במידה של שוויו� , משתתפי� לפי ניצחונות והפסדי�

אז לפי ס) כל  הנקודות , ר השוויו� וא� ג� במקרה זה ישמ�היבינהכלליות 
  .במידה ויישמר השוויו� תיער) הגרלה בי� המשתתפי�. �היבינהקטנות 
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  שיטת הניקוד

  ).ג� עבור ניצחו� טכני(עבור ניצחו� '  נק2 -שחק� זוכה ב •

  .שחק� זוכה בנקודה אחת עבור הפסד •

ק בגלל משחק שלא שוחק בכלל או הופס(עבור הפסד טכני ' שחק� זוכה באפס נק •

 ).השחק�

  

  :שופטי�
  

  . לאליפות מוזמני� מידי שנה שופטי� מוסמכי� •

שיהיה המחליט הבלעדי לאירועי ,  רשמילכל משחק ימונה שופטהשאיפה ש •
  . המשחק

  . במקרה של ספק ההחלטה הסופית בידי השופט הראשי •

   . דרישת מנהל המשחקי� י"עפחובה לשפוט באליפות , במידה ויש צור) •

  .שופט שאינו רשמי באליפות רשאי א) ורק לספור נקודות  •
  
  

  :ספורטאי�
  

 ) מכנס וחולצה קצרה(על המשתתפי� להופיע בתלבושת קצרה חובה  •

•  � ! אסור בגדי� בצבע לב
  

הרשימה העדכנית של י "עפ  ITTF	המחבטי� חייבי� להיות על פי חוקת ה •
 .עצי� וגומיות לשנה הנוכחית

  
  : המקצי� באליפות

  

  'גברי� א  1צה מק
  מוזמני�+שחק� ליגת על לבוגרי�

 �   ומטה1994שנתו

  'גברי� ב  2מקצה 
  שחקני ליגה לאומית ומטה

 �   ומטה1994שנתו

  21נוער עד גיל   3מקצה 
  לבני� ובנות

  1992 	1997 שנתוני� 

  15עד גיל  קדטי�  4מקצה 
  לבני� ובנות

  ומטה  	 1998שנתוני� 

  
  

�  ית  נוער\שחק
  

�לפי קבוצות הגילאי� ,  בקטגוריה נוער אחת בלבד על פי גילורשאי להשתת
  .שנקבעו
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�  בוגרית  \שחק

  
לפי קבוצות הגילאי� , רשאי להשתת� בקטגורית בוגרי� אחת בלבד על פי גילו

�  . שנקבעו ולפי הליגה שבו הוא משתת
  
  

  :ערעורי�
  

. שחקא) לא במה שקשור לחוקי המ, נית� להגיש ערעור במקו� מיד לאחר המשחק
הערעור יוגש בכתב וידו� על ידי ועדת הערעורי� עד לפני תחילת הסיבוב הבא של 

  .המשחקי� באותה קטגוריה
  
  

  : לזוכי� במקומות הראשוני�פרסי�
  

  4  3  2  1  מקצה
  גביע  גביע  גביע  גביע  קדטי�
  גביע  גביע  גביע  גביע  21נוער 

  גביע  גביע  גביע  גביע  'גברי� ב

  'גברי� א
  מלגה+גביע

1,0003   
  מלגה+גביע

7503   
  מלגה+גביע

3753   
  מלגה+גביע

3753   
  
  :משחקי�בציוד ה
  

   BUTTERFLY רשתות +  שולחנות16 •

   כוכבי� בצבע לב� BUTTERFLY 3כדורי�  •
  
  

  :לוח זמני�
  

  .   יישמר בקפדנות על ידי הועדה המארגנת שפורס�לוח הזמני� של  האליפות כפי 
  

ז במהל) האליפות " ושינויי� בלו לבצע התאמותהמשחקי�מנהל בסמכות  •
 ובהודעות ויש לעקוב אחר העדכוני� במהל) האליפות על לוח המודעות

 .במערכת הכריזה

 

 דקות לפני שעת 10-השחקני� יוכלו לעלות על שולח� המשחק שנקבע כ •
 . המשחק היעודה וזאת במידה ואותו שולח� פנוי

 

 רשמי ומיד לאחריו  דקות חימו�2יינת� לשחקני� , בהגיע הזמ� המיועד •
 . השופט יתחיל את המשחק

 

יפסיד הפסד , מכל סיבה שהיא, שחק� שלא יתייצב במועד הנקוב למשחקו •
 ).  דקות המתנה10 קריאות לשולח� ועד 3לאחר (טכני במשחק 

  . קביעת הפסד טכני היא בסמכות השופט הראשי של אותה תחרות בלבד
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  :התנהגות כללית
  
  

יש . למקומות הישיבה ושטח המשחקי�, ה לאול�אי� להכניס אוכל ושתיי •
 . מקו� מסודר ליד המזנו�

 

ללא צור) להתייצב למשחק או , אי� לרדת לשטח המשחקי� ללא אישור •
 . חימו� רשמי

  

 . אחד בלבדמדרי)/מאמ�רשאי לתדר) , ליד כל שחק�  •
  

נציג קבוצה \מנהל קבוצה\לפניות למזכירות האליפות רשאי� לגשת מאמ� •
 .  בלבד

  

 . הסדרני� והמאבטחי�, יש להישמע להוראות הנהלת האליפות •
  

 .   בתו� כל משחק יש לעזוב את שטח המשחק בחזרה ליציע •

יש להופיע . חלוקת פרסי� לזוכי� תיער) בטקסי� על פי תוכנית האליפות •
  ! לטקס זה בלבוש הול� ובזמ� שנקבע 

  
  

  :מידע על האליפותהאתרי 
  

www.tttm.co.il  

www.pingpong.co.il  
www.itta.co.il 

  
  
  

  נא לפנות  לשאלות ובירורי� בנושאי� טכניי� של הרשמה
   8386866	052: לגל שמואל בנייד
  
  

  לשאלות כלליות בארגו� האליפות נא לפנות 
   8444859	052:ליעקב בוג�  בנייד

  
  

  ! צלחההבברכת 
  
  
  

           �  יורי פודבוני              גל שמואל    יעקב בוג
  שופט ראשי             מנהל המשחקי�                        הל האליפות                 מנ

  
  
  

  )ר"ע" ( מרכזי טניס שולח�–לאופק "© שמורות במס) זה כל הזכויות 


