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 8201/7201המשחקים לקראת פתיחת עונת  2חוזר מספרהנדון: 
 

 18.6.03ותסתיים ביום  71.9.1 תחל בתאריךליגה וגביע  עונת משחקי

 

 תזכורת מועדים: – רישום אגודות וקבוצות במשרדי איגוד טניס השולחן

 את כל חובותיה אושר רישום אגודה/קבוצה שלא הסדירהילא בהתאם להחלטת ההנהלה,  .1

 .2016/17לשנת הפעילות הכספיים לאיגוד 

, 17.8.31ולא יאוחר מיום  בצירוף דמי הרשמה לאיגוד,מועדי העברת טפסי רישום קבוצות  .2

נוער, ארצית ו במשרדי האיגוד, למעט רישום לליגות ההתחלתיות: א' גברים 12:00ה השע עד

במשרדי  12:00, עד השעה 2017 באוקטובר 03שהמועד האחרון לרישום נקבע לתאריך 

 . האיגוד

יקבלו  – 23:59, 12.9.2017ני צות המתפרקות לפ. קבו14.9.2017יתפרסם ב לוח זמנים לעונה .3

  של קבוצות מתפרקות יהיה בכפוף לתקנון.דינם  – 13.9.2017החזר דמי ההרשמה. החל מ

 בליגות ההתחלתיות אין מגבלה על כמות הקבוצות החדשות שניתן לרשום. .4

   .7201.10.30שולחן ניתן לעשות עד לתאריך הלאיגוד טניס  אגודה חדשהמועד רישום של 

   .שצוינו ים מועדההרשמות לאחר  תתקבלנהלא 

 

 לתקנון 8 - 6פרק  -רישום שחקנים

משרדי ולאחר מכן ב אינטרנטש כרטיסי שחקן ורישום כרטיסי שחקן חדשים ייעשו בחידו .1

 בהמחאה לפקודת איגוד טניס השולחן בישראל.איגוד הטניס שולחן )ולא אצל מוטי שנקר(, 

יהיה חופשי ויהיה רשאי להירשם לכל  )כולל( 19.9.17שחקן שכרטיסו לא יחודש עד ליום  .2

 .אחרת שיבקש קבוצה

 (12:00שעות לפני תחילת הסיבוב השני )שעה  48שחקנים חדשים בכל הליגות עד  ניתן לרשום .3

 ליגה.הבאותה 

 שחקן אשר לא ימציא אישור רפואי, תוכל הקבוצה לרשמו כשחקן מחודש בלתי פעיל באותה .4

 עונה, זאת מבלי שהשחקן יהיה משוחרר.

גברים והנוער חייב כל קבוצה רשאית לרשום מספר בלתי מוגבל של שחקנים/יות. בליגות ה .5

שחקנים רשומים בכל קבוצה. בליגות נשים חייב להיות מספר  4להיות מספר מינימאלי של 

 בכל קבוצה. ותרשומ ותשחקני 3מינימאלי של 

כרטיס  בעלי ,13מעל גיל שחקנים/ות  15כל אגודה חייבת ברישום מינימאלי של לידיעה:  .6

 -על מנת לזכות בהקצבות מועצת ההימורים )ארבע( תחרויות  4 -שחקן ואשר שיחקו בפועל ב

 .טוטו ווינר



. שחקן זר יוכל לשחק רק בקבוצת גברים רק שחקן/ית זר אחד בלבדתוכל לרשום  אגודה .7

אחת )על או לאומית( ושחקנית תוכל בקבוצת גברים אחת )על או לאומית( וקבוצת נשים אחת 

 )על או לאומית(.

עונת המשחקים המשחקים ב תחילתיום ( לפני 12:00שעות )שעה  48עד -רישום שחקן זר .8

 בליגה הרלבנטית.

 שחקן ישראלי / זר , רשאי לשחק בחו"ל ובמקביל לשחק בליגה בארץ. .9

 להלן התעריפים הרלוונטיים לרישום שחקנים: .10

 ₪ 460 טופס הסגר ₪ 85 רישום ספורטאי חדש

 ₪ 460 טופס ביטול הסגר ₪ 85 חידוש כרטיס מתחרה

 ₪ 460 טופס שחרור בגיר ₪ 215 טופס שחרור שחקן

 ₪ 305 טופס שחרור קטין ₪ 430 טופס השאלת שחקן

 ₪ 20 )לא ליגה( כרטיס משתתף ש"ח 915 טופס רישום שחקן זר

 

 לתקנון 11-9פרקים  – מועד העברת והשאלת שחקנים

 שעות טרם פתיחת משחק הליגה/גביע הרשמי לעונת המשחקים.  48עד 

לא בין קבוצות בתוך האגודה ולא בין רות והשאלות שחקנים בין אגודות )על אף האמור לעיל, העב

 ( טרם פתיחת המחזור הרביעי בליגת העל לגברים.12:00שעות )השעה  48( יהיה עד אגודות אחיות

השעות  48יובהר: העברות בין קבוצות בתוך האגודה ובין קבוצות באגודות אחיות לא יתאפשרו לאחר 

רשום   Xיגה/גביע הרשמי לעונת המשחקים. לדוגמא: שחקן מאגודה שטרם פתיחת משחק הל

ניתן יהיה להעבירו רק  –בקבוצת ליגת העל באגודתו ולאחר שני מחזורי ליגה הוחלט להעבירו קבוצה 

 לאגודה אחרת ולא ניתן יהיה להעביר לקבוצת ליגה ארצית באותה האגודה.

 פלייאוף

, רשאים להשתתף במשחקי פלייאוף גהמשחקי לי 4 לפחות בפועל שחקנים ששיחקו

 .בליגה הרלוונטית עלייה/ירידהאליפות/

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לתקנון 18-12פרקים  –ניהול משחקים 

 ק"מ. 50רבי בין צמד קבוצות במפגש משחקים כפול לא יעלה על המרחק המ .1

 היה ואגודה המארחת הוגרלה לשחק משחק ליגת על בוגרים ומחזור מרוכז של ליגה לאומית .2

ואילו מחזור , קבוצות(, יתקיים משחק ליגת על בוגרים בתאריך הקבוע 6רים  )סה"כ בוג

השינוי והודעת ההקדמה תחול על  .המשחקים המרוכז של ליגה לאומית בוגרים יוקדם בשבוע

  .האיגוד האגודה המארחת בתאום עם ועדת ליגה וגביע ומשרדי

דה המארחת פנתה בבקשה לשינוי יובהר, כי סעיף קטן זה בגדר רשות ורק בתנאי שהאגו

 מועד המשחק.

 שינוי מועד משחקים יהיה בהתאם לקבוע בתקנון .3

 חובה להופיע עם תלבושת ספורט אחידה .4

על הקבוצות המארחות לדאוג להעמדת אולם בהתאם לקבוע בתקנון עם כל הציוד הנדרש  .5

 ולפי לוחות הזמנים. 

הוראות תקנון זה. קבוצה המגיעה המשחק יתחיל בשעה שנקבעה בתכנית המשחקים בכפוף ל .6

דקות בלבד מיד עם סיום רישום הטופס. קבוצה  2דקות(, תתאמן  30בזמן האיחור המותר )

מארחת תאפשר לאורחות להתאמן מינימום מחצית השעה לפני המועד הרשמי לתחילת 

במידה והתייצבו אין לקבוצה המארחת זכות איחור.  –יובהר בזאת שלפי התקנון המשחק. 

דקות לפני  15תי הקבוצות בהרכב מלא יש להגריל ולשבץ את הקבוצה על גבי טופס השיפוט ש

 .תחילת המשחק

משחק ייעשה בנוכחותם של השחקנים המשובצים בטופס בלבד וללא שיבוץ שחקנים בטופס ה

אפשרות שינוי ו/או הוספה לאחר סיום המילוי. למעט במשחקי הזוגות בהם ניתן למלא את 

 .שמות השחקנים בסמוך לתחילת ההתמודדות ובתנאי שהם נוכחים באולם

ושיטת המשחקים הקבוצה המארחת תכין טופס שיפוט רשמי )מקורי( המתאים לאותה ליגה  .7

הנהוגה בה, ובתוקף לאותה עונה ובאחריותה למלא אותו בשמות תוך הקפדה על רישום ברור 

של תאריך, שם ומשפחה של השחקנים, מספר כרטיס השחקן והתוצאות, כולל הנקודות 

 .הקטנות, שם הליגה, שמות הקבוצות ומספריהן

 10תוך וטופס המשחק  את אלקטרוניתבאחריותה של הקבוצה המארחת לשלוח בצורה 

כל הטפסים הרשמיים משחקי הליגה הסדירה להעביר למשרדי האיגוד את  סיוםימים מ

 .של כל הקבוצות של המועדון במרוכז המקוריים

שעות, כאמור  24למשרדי האיגוד תוך  באופן האלקטרוני במידה ולא הגיע טופס השיפוט .8

 לעיל, לאחר סיום המשחק יוטל קנס כספי.

 



 

 

 

 

 

 

 וריםכד

כדור המשחק הרשמי בליגות העל )גברים/נשים/נוער( ובליגות הלאומית )נשים/גברים( יהיה פלסטיק 

 ללא מע"מ(₪  4.70גל -*** )עלותו בבש +G40 רפליי תחרותיבט

 2.40גל -בטרפליי אימון )עלותו בבש +G40כדורי המשחק הרשמי בשאר הליגות יהיה פלסטיק טריינר 

 ללא מע"מ(₪ 

 שיטת וימי משחקי הליגה

 (.31/8/17יפורסם בחוזר נפרד מיד עם תום הרשמת הקבוצות ) 

מכל סיבה שהיא )אולם לא מתאים, חוסר  יודגש: קבוצות שלא מסוגלות לארח משחקי בית

עליהן להודיע  בשעות אולם, בעיית אירוח בימי המשחקים הקבועים, ציוד לא מתאים וכו'(

 כך. -מראש על

 משחקי דירוג

ונת משחקי הדירוג תהא שונה ועל כך תצא הודעה נפרדת כולל עלויות רישום העונה מתכ

 .ושיטת המשחקים

 

 בקר פתע

 

מנת לוודא את קיומם ואת -מעת לעת בקרי פתע במשחקי הליגה השונים על להעונה יחלו לפעו

 עמידת הקבוצות בסעיפי התקנון השונים. בקרים אלו יעבירו דין וחשבון לוועדת הליגה והגביע.

 אלו.     חותבמידת הצורך הוועדה תפעל לנוכח המצוין בדו

 

 שנתונים

 .2000השנתון המרבי לשחק בליגות הנוער הוא שנתון 

 .2010לשחק בליגות הנוער הוא שנתון  המינימליהשנתון 

 (2007)שנתון  שנים 11הוא גיל נשים, הגברים וההגיל המינימאלי המותר לשחק בליגות 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2018-2017היטלים עונת קנסות ו

 

 גובה תשלום חדש גובה תשלום קיים נושא סעיף

 ליגת על נשים/גברים

 תשלום גובה

חדש שאר 

 הליגות

 לאגודה 200 לאגודה 200 250 איחור תשלום ב. 4

שיתוף שחקן שלא  ט. 6

 כחוק

+ הפסד  200 + הפסד טכני 400 הפסד טכני + דין משמעתי

 טכני

הופעה בתלבושת  יג. 14

 שאינה אחידה

150 100 50 

 50 100 50 משחק מועד שינוי יח. 14

 על ולאומית גברים 450 אי הופעה למשחק חוץ 16

 על נשים 300

 לאומית נשים 200

 שאר הליגות 100

 + הפסד טכני

+ הפסד  200 + הפסד טכני 400

 טכני

כנ"ל + הוצאות נסיעה  אי הופעה למשחק בית 16

 לאורחת + הפסד טכני

הוצאות נסיעה +  400

לאורחת + הפסד 

 טכני

+ הוצאות  200

נסיעה לאורחת + 

 הפסד טכני

 50 100 לא קיים הופעה בהרכב חסר 16

 שלא שחקן שיתוף .2ג. 17

 כחוק

+ הפסד טכני +  400 הפסד טכני + דין משמעתי

 דין משמעתי

+ הפסד  200

טכני + דין 

 משמעתי

 אי שליחת טופס יב 17

 בזמן אלקטרוני

150 50 50 

אי העמדת אולם ביתי  יד 17

 מוכן בזמן

+ הוצאות נסיעה  400 לא קיים

לאורחת + הפסד 

 טכני

+ הוצאות  200

נסיעה לאורחת + 

 הפסד טכני

תנאי אולם ליגות על  טז 17

 ולאומית גברים

150 400 200 

 1000 2000 לא קיים זיוף תוצאת משחק יז 17

אי העמדת טופס  ג 18

 שיפוט מקורי

 50 50 ין משמעתי+ ד 150

 50 100 דין משמעתי כדור וציוד לא תקינים ה 18

 50 100 דין משמעתי התנהגות קהל ט 18

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 התחייבויות של האגודות

 ביטוח: כל אגודה המחדשת את רישום הקבוצה למשחקי הליגה חייבת לבטח את •

מים, הספורטאים הרשומים בשורותיה והשחקנים שירשמו במהלך תקופת הרישו

  .לחוק הספורט בהתאם

בדיקות רפואיות: כל קבוצה חייבת לקיים בדיקות רפואיות לכל שחקניה בהתאם  •

 .חוק הספורט לדרישות

 על האגודות לפעול עפ"י תקנון חוק הספורט בנושא הוראות לעניין כוח אדם רפואי וציוד •

 . 1999עזרה ראשונה תשנ"ט 

 העסקת מאמן/מדריך באימון/הדרכתעל האגודות לפעול לפי חוק הספורט בנושא  •

 הקבוצות.

 על האגודות לפעול גם בהתאם להוראות חוק הספורט הנוספות החלות עליהן. •

 

 הבהרות

אחד תקנון וועדת ליגה וגביע ובו מספר -, אושר פה11/8/17באסיפה הכללית מיום  .1

 שינויים ותוספות. על כולם חלה החובה לפעול בהתאם לכתוב בו.

 .  יגבר התקנוןסתירה בין האמור בחוזרים לבין הקבוע בתקנון  במקום בו קיימת .2

 

 

 

 בתקווה לעונה מוצלחת ופורייה !!!

                                                         

 הנהלת האיגוד                                                       


