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הקדמה
מטרת על
לחזק את מעמדה של התאחדות מועדוני פטאנק ישראל בשחקני דור צעיר בקטגוריות הפעילות השונות (אפרוחים ,ילדים,
קאדטים ונוער) .
מטרות ייעודיות
 .1לדאוג לקיום תחרויות ה"דור הצעיר " במסגרת פעילות התאחדות פטאנק ישראל.
 .2לדאוג לקידום שחקנים בקטגוריות השונות בתאום עם התאחדות מועדוני פטאנק ישראל.
מטרות אופרטיביות
 1.1קביעת לוח פעילויות ה"דור הצעיר "  -בשיתוף פעולה עם התאחדות פטאנק ישראל תקבע את מסגרת לוח
הפעילות השנתית הכוללת :תחרויות  ,טורנירים ,מחנות ,מפגשים חברתיים ,נסיעות לחו"ל.
 1.2ניהול תחרויות -קביעת נוהל תחרויות וסיוע למארגנים מקומיים במועדונים כולל שופטים בהתאם למספר
הקבוצות הרשומות .התחרויות תהיינה בהתאם לפי שיטה השוויצרית /בית /ליגה וכו' .בעת התחרות שום גורם אחר
לא יהיה רשאי להתערב ו/או לשנות את החלטות הממונה מטעם ועדת "דור צעיר".
 1.3הסעות לתחרויות -ועדת ה"דור הצעיר" היא אשר תקבע את ההסעה לתחרויות .הן מהצפון והן מהדרום ,ובהתאם
תחנות איסוף בדרך .רצוי שתי נקודות איסוף או יותר בהתאם לצורך.
 2.1מחנה אימונים  -אחת המשימות החשובות היא לטפח את השחקנים ללא הבדלי מין גזע או דת  .השתתפות
במחנות אימונים בארץ ובחו"ל (בהתאם לתקציב ההתאחדות ) לקטגוריית קאדט/קאדטיות/נוער.
 2.2הכשרת דור העתיד – כתיבת תוכנית עבודה על ידי המאמן המקצועי לכל הקטגוריות ובשיתוף מאמני כל
מועדוני דור צעיר.
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פרק  – 1נוהל לוח זמנים
לוח זמנים ושלבים בארגון תחרות (טורניר או אליפות)
מטרה לוודא שמארגן התחרות עומד בלוח הזמנים ובשלבים השונים בהכנת התחרות .עמידה בלוח זמנים תאפשר
קיום תחרות ברמה מקצועית.

שלב ג'  -ביצוע
התחרות עצמה

שלב ד'-
הערכה
רפלקציה
(סיכום)

שלב א' -תכנון
לוח זמנים למפגשים

שלב ב' -הכנה
פרסום מועד
התחרות ונוהל

שלב א' – תכנון
תכנון לוח פעילות לפני תחילת עונת המשחקים  -בתיאום עם האחראי בהתאחדות הפטאנק האמון על בניית לוח
פעילות שנתי.
שלב ב' – הכנה
חודש לפני התחרות שליחת הזמנה למועדונים ,הזמנת גביעים  ,שליחת קובץ כיבוד למועדון.
שבועיים לפני התחרות שליחת נוהל ומועד אחרון לרישום ,הזמנת הסעה (תאריך ויעד )
יומיים לפני התחרות שליחת שמות השחקנים להתאחדות ,קביעת שופטים.
שלב ג' – ביצוע
ביום התחרות ארגון התחרות ,ארגון המזכירות ,המועדון המארח כיבוד
שלב ד' – הערכה
הגשת דו"חות למנכ”ל האגוד הכוללים:
א .דו"ח כספי הכנסות והוצאות.
ב .דו"ח מסכם של מספר המשתתפים ,האירועים החריגים ותאור כללי.
ג .דו"ח הכנסות השתתפות שחקנים לגובה התאחדות הפטאנק ישראל.
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פרק  : 2נוהל לוח פעילות
א .ועדת דור צעיר קובעת את לוח הפעילות – איזה סוג של תחרות ,מחוז הפעילות  ,תאריך .הועדה תמסור את
המלצתה לאחראי פעילות של הפדרציה .הועדה תיידע מראש את המועדונים המארחים בנוגע לתאריך וסוג
התחרות.
ב .ועדת דור צעיר אחראית על  7תחרויות במהלך עונת פעילות (אליפות יחידים ,אליפות זוגות ,ליגה ,רב דורי ביום
חול ,רב דורי בשבת  ,אולימפיאדה  ,צליפה קאדט+נוער)
ג .סדר התחרויות יהיה:
סוכות

טורניר רב דורי

נערך

חנוכה

אליפות יחידים

 4/5/6.12.18בטיפול
פרדסיה

פסח

אליפות זוגות
ליגה

 15.4.19ערד
 21.4.19נתניה

חודש מאי

טורניר רב דורי ,שבת

 4.5.19ניר צבי

שבועות

טורניר פתוח

 1.6.19ביאליק

חודש יוני

צליפה (קאדט/נוער)

 10.6.19גני אביב
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פרק  :3נוהל הזמנה
הזמנה ראשונה תשלח חודש לפני התחרות ותכלול :
 .1שם התחרות :אליפות /טורניר  ,יחידים /זוגות /שלשות
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מיקום
תאריך
תאריך סיום הרשמה כשבוע עד שבוע וחצי לפני מועד התחרות  ,לאפשר הזמנת הסעה.
שעת התחלה
הענקת גביעים
טלפון לקשר
דמי השתתפות 20
 ₪לשחקן בטורניר
 40 +לקבוצה בליגה
( שני שחקנים) +

 100שקל לקבוצה
בגביע (קבוצה של 6
שחקנים )
 .9הרשמה של מועדון,
שם ומשפחה,
שנתון .
 .10שנתון גילאים
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הזמנה שנייה תשלח כשלושה ימים בסיום ההרשמה:
 .1תזכורת על הוראות הסעה  -בהתאם למיקום התחרות ,המועדונים המשתתפים ומספר הנוסעים.
 .2נוהל כיבוד – בהתאם להחלטת ההנהלה.
 .3חובת הגעה עם כובע ,בקבוק מים אישי ,כדורי משחק ,אוכל ,נשנוש ,מצב רוח טוב.
 .4מתכונת התחרות המתאימה בנוהל תופעל ביום האירוע ,בהתאם למספר הנרשמים לטורניר /אליפות/
גביע/ליגה בקטגוריות השונות.
 .5התחרויות השונות מרוכזות ליום אחד לכן מוגבלות בזמן  ,תלויות בחברת ההסעות /זמן עבודת נהג .
 .6משחק חצי גמר וגמר מתקיים בהתאם למספר הנרשמים ובהתאם לזמן סיום האירוע (שעות עבודה של
הנהג).
 .7התערבות מבוגר במשחק אפשרית רק בקטגוריה של אפרוחים.
 .8חוקים בסיסים בחוקה לקטגוריית אפרוח /ילד
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פרק  : 4נוהל הסעה
א .ועדת דור צעיר מתחייבת להסעה לאליפות יחידים ,אליפות זוגות ,גביע המדינה  ,ליגה ולכל אירוע שמארגנת
וועדת הדור הצעיר( פרט לאולימפיאדה ,אירוע אתנה) .
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הסעה תהיה בהתאם למיקום התחרות ,בהתאם למספר המשתתפים והמלווים.
בהתאם למקום התחרות ,תחנות איסוף בדרך יקבעו על ידי הוועדה ללא יכולת שינוי על ידי חברי מועדון.
מלווה מבוגר חייב להיות אחד לפחות לכל מועדון.
בכל מצב ילדים אינם נוסעים לבד ,כל מועדון מחויב לשלוח מלווה מבוגר עם הילדים.
תחרות צליפה ,בעקבות מיעוט שחקנים  ,תהיה נסיעה ברכב פרטי  4 ,לפחות ברכב  ,החזר הוצאות נסיעה לרכב
הפרטי .

דוגמא:
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פרק  : 5נוהל תחרויות
 .1ארגון תחרות ארצית יהיה ע"פ חוקי ועדת דור צעיר והתאחדות מועדוני פטאנק בישראל.
 .2החלטות התאחדות מועדוני פטאנק ישראל יכובדו על ידי וועדת דור צעיר.
 .3הקו המנחה את הוועדה בתחרויות הדור צעיר הוא לאפשר לכל שחקן בכל מצב לשחק  ,כלומר ,גם במקרה של
מספר שחקנים נמוך.
 .4תחרויות תתנהלנה בהתאם לקטגוריית גיל שנקבעת בהתאם למחשבון הגילים ,כנהוג בצרפת ,אפרוחים ,ילדים,
קדט ,נוער .בהתאמה למסגרת הישראלית ,כלומר שחקן פעיל כהגדרת הטוטו.
לדוגמא טבלת גילאים בעונת פעילות 2018
אפרוחים
זריקת קושונה  4-7מ'
שנתון
גיל

ילדים
זריקת קושונה  5-8מ'
שנתון
גיל

קדטים
זריקת קושונה  6-9מ'
גיל שנתון

נוער
זריקת קושונה  6-10מ'
גיל שנתון
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2013
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2011

11

2008

14

2005

17

2002
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מיזוג בין קטגוריות גיל שונות יתקיים במקרה של חוסר קבוצות בקטגוריה המתאימה .זריקת קושונה על פי
הקטגוריה הבוגרת במיזוג.
רישום לתחרות מתבצע על ידי יו"ר המועדון /אחראי מטעם המועדון /מאמן  .שחקן לא יכול לרשום עצמו לבד או
להחליט עם איזה שחקן בודד הוא משחק.
רישום לפעילות דור צעיר חייב להתבצע עד  7ימים לפני הפעילות בגלל הזמנת הסעות.
בכל קטגורית גיל ,מינימום השתתפות של  4קבוצות .במידת הצורך שתי קטגוריות ישחקו יחד (אפרוח/ילד,
קאדט/נוער) וחלוקת גביעים נפרדת.

.9
.10
.11
.12
.13

באליפות צליפה מינימום  12שחקנים
התחרויות השונות מרוכזות ליום אחד לכן מוגבלות בזמן  ,תלויות בחברת ההסעות /זמן עבודת נהג .
בהתאם למספר הנרשמים בכל קטגוריה ייקבע בנוהל התחרות שיטת המשחק ,וזמן כל משחקון.
משחק חצי גמר וגמר מתקיים בהתאם למספר הנרשמים ובהתאם לזמן סיום האירוע (שעות עבודה של הנהג).
שיטת התחרות  -מספר הקבוצות בכל קטגוריה יקבע את שיטת ניהול התחרות:
א .עד  6קבוצות (כולל) = שיטת ליגה /בית
ב .מעל  7קבוצות ניהול לפי השיטה השוויצרית כדלקמן:
 7-14קבוצות =  3סיבובים שוויצרי  +חצי גמר (בהצלבה) וגמר  ,שני דרגים
ג.
ד 15-16 .קבוצות =  4סיבובים שוויצרי  ,שני דרגים ,בלי גמר.
ה .מעל  17קבוצות (כולל) =  4סיבובים שוויצרי  +גמר  ,שני דרגים.

.6
.7
.8
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 .14זמן משחק לעונת פעילות : 18-19
יחידים 30 :ד'  +משחקון
זוגות 40 :ד'  +משחקון
ליגה  40 :ד'  +משחקון
 .15שיטה שוויצרית לעונת פעילות 18-19
קטגוריית קאדט +נוער תמשיך להתנהל כמו שהייתה עד עכשיו עם בוכהולץ ופיינבוכהולץ .
קטגוריית אפרוחים  +ילדים תתנהל ללא בוכהולץ ופיינבוכהולץ.
 .16מגרשי התחרות יהיו תקניים ,ויתאימו למספר המשתתפים  ,במידה ומזג האוויר לא יאפשר ביצוע התחרות יהיה
שינוי תאריך בהתאם .יש לקבל אישור מוקדם מועדת דור צעיר וממנכ"ל ההתאחדות.
 .17חובת הגעה עם כובע ,בקבוק מים אישי ,כדורי משחק ,אוכל ,נשנוש ,מצב רוח טוב.
 .18מספר המגרשים בכל מועדון ירשם בתחילת העונה אצל מתאם תחרויות דור צעיר
 .19התאחדות מועדוני פטאנק ישראל משתתפת בהוצאות כיבוד לתחרויות שמארגנת ועדת דור צעיר.
 .20תחרויות במרכז הארץ יחלו בשעה  09:30-10:00בבוקר ,תחרויות דרום ובצפון  10.00-10.30בבוקר ,סיום לא יאוחר
משעה . 17.00
 .21שום גורם לא יהיה רשאי להתערב או לשנות את החלטות הממונה מטעם ועדת הדור הצעיר.
 .22התערבות מבוגר במשחק אפשרית רק בקטגוריה של אפרוחים.
 .23אחראי קטגוריה /שופט בהתאם למתנדבים שהגיעו.
 .24הנוהל שיישלח לקראת כל תחרות יכול להשתנות בהתאם למספר הנרשמים.
 .25חלוקת גביעים לעונת פעילות 18-19
א.

דרג א' – מקום ,1,2,3,3

ב.

דרג ב' – מקום  ,1,2בתנאי שיהיו בדרג ב' ארבע קבוצות לפחות.

קבלת תעודת "אות הפטאנק" = קטגוריית ילדים ,קאדט ,נוער יקבלו תעודה זו לאחר השתתפות ב 4
ג.
תחרויות דור צעיר והן :אליפות יחידים ,אליפות זוגות ,ליגה ,טורניר רב דורי .
קבלת תעודת "אות הפטאנק" = קטגוריית אפרוחים יקבלו תעודה זו לאחר השתתפות ב  3תחרויות דור
ד.
צעיר והן :אליפות יחידים ,אליפות זוגות ,טורניר רב דורי .
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 .26לאחר רישום  -אי הופעה למשחקים בכפוף להחלטת הועד המנהל.
 .27מארגן תחרות יוודא שפרטי התחרות כוללים את :מקום ומועד התחרות ,זמנים ,הסעה ,עלות למשתתפים ,כיבוד,
מועדון מארגן ומספרי טלפון יפורסמו כחודש לפני התחרות.
 .28יש לפרסם על לוח המודעות את נוהל התחרות.
 .29מרכזי מחוזות ידאגו לפרסום החוזר המקדים וזה שאחריו למועדונים שבאחריותו.
 .30יש להדגיש שכל מה שמגדירים בשיטת התחרות הוא תלוי מספר ילדים בפדרציה ונתון לשינויים
 .31דף חוקים בסיסיים לקטגוריית אפרוחים/ילדים.

פרק  :6נוהל ליגה
חלוקה לקטגוריות גיל לפי מחשבון הגילים ובזיקה מועדונית – א .י .ק .נ .בקבוצה  2שחקנים כולם נגד כולם.
תשלום  ₪ 20לשחקן  :קבוצה של  6שחקנים  ,.₪ 100 ,קבוצה של  2שחקנים ₪ 40
יוצא מהכלל  :כדי שכל השחקנים בדור הצעיר ישחקו ניתנת אפשרות ציוות בודדים ממועדונים שונים
עד  6קבוצות (כולל) בית  - 1ניצחון בהתאם למספר ניצחונות  ,מי ניצח את מי ,מספר נקודות
 7-12קבוצות (כולל)  2בתים  -גמר ראשון בבית מול מקום ראשון בבית הנגדי.

פרק  : 7נוהל אליפויות
חלוקה לקטגוריות גיל לפי מחשבון הגילים ובזיקה מועדונית – א .י .ק .נ
בהתאם למספר הנרשמים תקבע שיטת המשחקים ליגה/בתים/שוויצרי  .השאיפה תהיה שהמשחקים יתנהלו בשיטה
השוויצרית  ,כאשר מספר המחזורים יהיו בהתאם למספר הנרשמים בקטגוריה .
נוק אאוט בתחרות בהתאם לזמן העומד בסוף היום ,בהתאם למזג אויר ובהתאם למספר הנרשמים לאותה תחרות.
יוצא מהכלל  :כדי שכל השחקנים בדור הצעיר ישחקו ניתנת אפשרות ציוות בודדים ממועדונים שונים .
שיטת התחרות בהתאם לנוהל תחרויות סעיף .13
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פרק  :8נוהל טורנירים
חלוקה לקטגוריות גיל לפי מחשבון הגילים ובזיקה מועדונית – א .י .ק .נ.
בהתאם למספר הנרשמים תקבע שיטת המשחקים ליגה/בתים/שוויצרי .השאיפה תהיה שהמשחקים יתנהלו בשיטה
השוויצרית  ,כאשר מספר המחזורים יהיו בהתאם למספר הנרשמים בקטגוריה .
נוק אאוט בתחרות בהתאם לזמן העומד בסוף היום ,בהתאם למזג אויר ובהתאם למספר הנרשמים לאותה תחרות.
יוצא מהכלל  :כדי שכל השחקנים בדור הצעיר ישחקו ניתנת אפשרות ציוות בודדים ממועדונים שונים .
שיטת התחרות בהתאם לנוהל תחרויות סעיף .13

פרק  : 9נוהל צליפה
תחרות צליפה עונת פעילות  18-19תתקיים לקטגוריית קאדט  +נוער .תחרות הצליפה תהיה במתכונת של התאחדות
מועדוני פטאנק ישראל בוגרים.
התחרות תתקיים במינימום  12שחקנים ,בתחרות יהיו שופטים מנוסים ,הגעה לתחרות עצמאית  ,החזר נסיעות לרכב מלא
בהתאם למספר הנרשמים מאותו אזור.

פרק  :10נוהל גביע המדינה
תתקיים עם  4קבוצות לפחות ובזיקה מועדונית.
הערה  :1מועדונים עם מיעוט שחקנים יוכלו לשחק יחד או בהגרלה ישובצו למועדונים אחרים.
הערה  : 2מועדון יכול לשלוח יותר מקבוצה אחת ,בינתיים אין הגבלה למספר מקסימום של קבוצות.
קבוצה מינימום של  6שחקנים .בהתאם לרישום כלל הקבוצות.
חלוקה לקטגוריות גיל  :אפרוחים ,ילדים ,קאדט ,נוער .במידה ואין מספיק קבוצות בקטגוריית גיל תהיה חלוקה לשתי
קטגוריות גיל  :אפרוחים  +ילדים ,קאדט  +נוער.
בתחילת התחרות תתקיים הגרלה עם יו"ר /אחראי מועדון (מבוגר) איזה קבוצה משחקת נגד איזה קבוצה
מחזור ראשון  3,3מחזור שני  2,2,2עלייה לשלב הבא יקבע לפי מספר ניצחונות שצברה הקבוצה
אם מספר הקבוצות המשתתפות בגביע הינו אי זוגי המוגרל יעלה אוטומטית בהגרלה הראשונה לשלב הבא .
הגרלה שנייה המשתתפים בה יהיו מדורגים לפי מספר ניצחונות שצברו בשלב הראשון ,כולל אי זוגי שעלה בהגרלה
הראשונה  .הגרלה זו תהיה נפרדת לדרג א' ולדרג ב'  4 .קבוצות בכל דרג .
התחרות תמשיך כפי שהיה בשלב הראשון .המנצחים בכל דרג ימשיכו את התחרות למקום ראשון.
מקום ראשון מקבל גביע גדול ביחס מתחרויות אחרות.
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פרק  :11נוהל שופטים
א .מנהל תחרות הוא שופט ראשי  ,אך אינו שופט בפועל במשחקים .
ב .בכל קטגוריה יוצב שופט אחד (שאינו בעל אינטרס) /אחראי קטגוריה ,כל זאת במידה ויהיו מספיק בוגרים
מתנדבים במקום התחרות.
ג .התערבות הורית או של מאמן תתאפשר אך ורק בקטגוריה אפרוחים ,ללא כניסה למגרש.
ד .מאמן – מוגדר כמי שמאמן את הילדים במועדון
ה .לשופט שמונה על ידי מנהל התחרות בקטגוריית גיל תהיה סמכות לנהל את זמני הליגה /שוויצרי בקטגוריה זו
בתאום עם מארגן התחרות  ,במידה וניתנה לו סמכות זו.
ו .לשופט תהיה סמכות להעיר למאמן/הורה מתערב
ז .השופט ידווח למארגן התחרות על כל הפרה מתקנון זה (סעיף ג'  /ה')
ח .במידה של הפרעה חוזרת (סעיף ג'  /ה') ומעל  3הערות השופט יחד עם מארגן התחרות ירחיקו את מאמן/
הורה מאזור המשחק .

פרק  :12נוהל אירוח
נוהל אירוח באירועי דור צעיר בהתאם לנוהל התאחדות מועדוני פטאנק ישראל:

נוהל אירוח פעילויות של ה.מ.פ.י .ע"י מועדון (חוזר ההתאחדות)
א .הנחות עבודה :
 .1פעילות של ה.מ.פ.י .קרי  :אליפויות ,משחקי הליגה ,משחקי גביע ,משחקי דירוג ,ועוד אשר מתקיימים מטעם
ההתאחדות במועדונים השונים ובתיאום מראש.
 .2האירועים יחולקו לארבעה היקפים  :אירוע מינורי ,קטן בינוני וגדול.
 .3רכישת המצרכים תעשה ע"י המועדון המארח.
 .4רמת האירוח בכל האירועים תהיה אחידה.
ב .הגדרות :
 .1אירוע מינורי – עד  15משתתפים  -תקציב של .₪ 100
 .2אירוע קטן – עד  32משתתפים – תקציב של .₪ 300
 .3אירוע בינוני – עד  100משתתפים – תקציב של .₪ 550
 .4אירוע גדול – מעל  100משתתפים – .₪ 750
 .5אימון  -אירוע מינורי.₪ 100 -.
ג .אופן הביצוע
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לאחר שיוגדר גודלו של כל אירוע יהיה על המועדון המארח לרכוש את המצרכים בהתאם.
ההתאחדות תוציא צ'ק בהתאם לסכומים שנקבעו.
על המועדון המארח לתת קבלה להתאחדות בגין אותו תשלום.
לקראת האירוע יהיה תיאום עם אחראי תחרויות.
נ.ב.
מידי פעם יעודכנו התעריפים בהתאם לצורך.

פרק  :13נוהל החזר הוצאות נסיעה
א .הסעה על ידי ועדת נוער  -החזר כספי למסיע דרך הועדה.
ב .הסעה פרטית – החזר הוצאות למסיע בחישוב מרחק ודלק  ,ולהגיש טופס החזר נסיעות לנציג וועדת נוער הנמצא
במקום או לרכז המחוז.
ג .הסעה פרטית לאימון – החזר הוצאות למסיע בחישוב מרחק ודלק .הגשת דו"ח חתום על ידי המאמן לנציג וועדת
נוער או למאמן באימון או לרכז המחוז פעם בחודשיים ,להעברת החומר להתאחדות.
ד .החזר כספי מוועדת כספים לפי קביעת החזר שנקבע ע"י הנהלת הפדרציה בתנאי שההסעה כללה נוסעים
לאירוע התחרות/אימון.
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פרק  :14נוהל הזמנת גביעים
הזמנת גביעים מתבצעת על ידי וועדת דור צעיר לתחרויות הדור הצעיר .
יש לשלוח הזמנה מפורטת של מספר גביעים בחלוקה לדרגים השונים  ,וכן את הכיתוב הרצוי על הגביע .

שלום רב
התחרות מתקיימת ב  1.6.17הספקה עד שבוע לפני
מצורפת טבלה של הזמנת גביעים (בהתאמה לפי מיקום כך גודל הגביע)
סט של מיקום דרג  – Aמקום ראשון  ,מקום שני ,מקום שלישי ,מקום שלישי ( סך של ) ₪ 150
סט של מיקום דרג  - Bמקום ראשון  ,מקום שני ,מקום שלישי ,מקום שלישי ( סך של ) ₪ 120

אפרוחים
ילדים
קדטים
נוער
סה"כ
סה"כ

דרג A
 2סטים
 2סטים
 2סטים
 2סטים
 8סטים
 150שקל
לסט = 1200
₪

דרג B
 2סטים
 2סטים
 2סטים
 6סטים
 ₪ 120לסט
= ₪ 720

סה"כ =
₪ 1920



סט דרג  Aבסכום של ₪ 150



סט דרג  Bבסכום של ₪ 120



הקבלה על שם " התאחדות פטאנק ישראל "
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פרק  :15נוהל דו"ח סיכום תחרות
דו"ח סיכום צריך לכלול :
.1
.2
.3
.4
.5

סיכום תוצאות
מספר משתתפים
הסעות
שופטים
דו"ח על התחרות  :לוח זמנים ,דברי פתיחה ,שיטת משחק  ,אירועים חריגים,

פרק  : 16נוהל טופס אישור הורים
מועדונים להם יש ילדים המשחקים פטאנק חייבים לקבל אישור חתום מההורים על הסכמה להשתתפות בפעילות  /חוג
בטופס התאחדות מועדוני פטאנק ישראל מקבלת אישור על  :השתתפות בתחרויות כלל ארציות  ,הצהרת בריאות  ,צילום
תמונות ופרסום ,ציוד מועדון שיש להחזיר .
בכל אישור הורים יש לקבל חתימות של שני ההורים גם במקרה של פרודים/גרושים אלא אם בית המשפט קבע אחרת.
אישור נפרד יש לקבל בעת יציאת שחקני דור צעיר לאירועים בחו"ל :
א .בעברית
ב .בשפה זרה
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הסכמת הורים להשתתפות בחוג פטאנק לעונת פעילות 2018-2019
אני הח"מ מאשר/ת השתתפות בני/בתי בחוג פטאנק של מועדון פטאנק __________
אני הח"מ מאשר/ת השתתפות בני/בתי במפגשים אזוריים/ארציים לאימונים ,טורנירים ,אליפויות  ,בכל מקום בארץ.
אני הח"מ מאשר/ת שבני/בתי י/תצולם במסגרת פעילות הפטאנק ושניתן יהיה לפרסם תמונות הקשורות לפעילות זו.
הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם
פרטי הילד/ה :
__________
__________
שם משפחה
שם פרטי
אני מצהיר בזאת כי:

__________
מס' ת"ז

_________ ________________
כתובת מגורים
ת .לידה

□

לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת במועדון.

□

יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית/כרונית שאינה מונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת כדלקמן:
תיאור המגבלה______________________________________________ :
מצ"ב אישור רפואי שניתן מאת _______________ לתקופה של ___________
בשעת מצוקה נא לפנות ל____________________________ :

□

בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה:
שם התרופה________________________________________________ :
אופן הטיפול________________________________________________ :

□

בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הבא (משאף ,ערכת זריקות ,ערכת טיפול וכד'):
_________________________________________________________

אני מתחייב/ת להודיע ליו"ר המועדון על כל שינוי במצב בריאות ילדי או כל שינוי אחר.
ידוע לי שציוד הספורט שבני/בתי מקבלים במסגרת החוג הינו רכוש מועדון______ שאותו אהיה חייב להחזיר למועדון בסיום השתתפות בני/בתי
בחוג הפטאנק או לפי בקשת המועדון .אני מתחייב לשלם  ₪ 200במקרה של אובדן הציוד הנ"ל שיהיה באשמת בני/בתי

שם ההורה____________ :

חתימת ההורה_________ :

נייד______________

שם ההורה____________ :

חתימת ההורה___________ :

נייד _____________

דוא"ל _______________________________________________________________
תאריך__________ :
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אישור הורים משלחת חו"ל
אנו הורי/אפוטרופסי הילד ________________  -חבר "בהתאחדות מועדוני פטאנק ישראל"
 יודעים ומאשרים בזאת את נסיעתו של בננו לאליפות אירופה שתתקיים בספרד בתאריך 9-
15/10/2018
 אנו מאשרים תשלום  ₪ 1000להשתתפות הבן בנסיעה הנ"ל שאותו נעביר עד ליום  6.8.18לחשבון
ה.מ.פ.י ,409085138 .סניף ,24בנק הבינלאומי הראשון.
 ידוע לנו שה.מ.פ.י .תשתתף במחצית עלות ביגוד התחרות עד לתקרת עלות של  . ₪ 300בכל מה
שמעבר לזה יישא השחקן לבדו.
 אנו מאשרים צילום הילד במסגרת נסיעתו לספרד לצורך פרסום בעיתונות
 ידוע לנו כי חלים כללי התנהגות נאותים ומילוי אחר ההוראות הן במהלך האימונים וההכנות
בארץ והן בעת השהות בחו"ל.
 מצב בריאות/אישפוז בחצי השנה האחרונה -לא /כן -מדוע_______________
 האם נוטל תרופות באופן קבוע ? ואם כן אילו_____________________
 אלרגיה למזון/אוכל/תרופות/או לכל אלרגן כלשהו ?____________________
 העדפות :

אוכל כשר,

צמחוני,

טבעוני,

לא חשוב

 ידוע לנו שחלים עלינו ,כהורים ,כל חוקי  /הוראות ההתאחדות
 ידוע לי שטופס חתום זה חייב להגיע סרוק עד לתאריך  6.8.18לדוא"ל
כרמלה שלו bafe123@gmail.com
תאריך __________________:
שם הורה /אפוטרופוס __________________________________
ת.ז  ______________:נייד_________________

חתימה ______________

שם הורה/אפוטרופוס __________________________________
ת.ז  ______________:נייד_________________ חתימה______________
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אישור הורים שפה זרה
AUTORISATION PARENTALE -אישור הורים

____________ אני החתום מטה ________________ מאשר לבני
לצאת לטורניר בינלאומי בספרד
. סיון סירי ושולי שור, כרמלה שלו: ידוע לי שהמלווים שלה הם
________________  _______________ תעודת זהות: שם
___________________ חתימה

Je soussigne nom : __________________ prenom : _________________
J'autorise mon fils
Nom: ____________________ prenom : ________________________
A partir au stage petanque a Espagne
Je sais que les accompagnateurs sont Mlle Carmela SHALEV et Mlle Sivan
SIRI et Mlle Shulamit SHOR.
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פרק  : 17נוהל חוקה בסיסית אפרוחים/ילדים
 .1הכללים הבסיסיים הם חלק מהחוקה הבינלאומית של משחק הפטאנק  ,בכל מצב יש ללמד ולעזור
לשחקנים ללמוד את הכללים .כללים אלו הם ללמידה ולא חלים עליהם חוקי עונשין או אזהרה .
 .2מספר כדורים

מספר כדורים לשחקן

לקבוצה

שחקן יחיד

שלושה כדורים

שלושה כדורים

זוג שחקנים

שלושה כדורים לכל אחד

שישה כדורים

שלושה שחקנים

שני כדורים לכל אחד

שישה כדורים

 במקרה וחסר שחקן ,מסיבה כלשהיא בתחרות ,זוגות /שלשות ,השחקנים ישחקו עם מספר
כדורים כפי שנהוג בחוקה .לדוגמא – בשלשות ממשיך כל שחקן עם  2כדורים.
 .3מרחק כדור מטרה (קושונה )
קטגוריה
אפרוחים
ילדים
קאדט

מרחק
 4-7מ'
 5-8מ'
 6-9מ'

 .4עיגול זריקה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

קבוצה שזכתה בהגרלה מסמנת את מקום המעגל.
מקום המעגל מטר מכל מכשול ( עץ ,קו סימון וכ"ו).
מיקום המעגל חייב להיות בהתאם למיקום כדור המטרה (הקושנה) במשחקון האחרון.
שחקן זורק רגליו יהיו בתוך מעגל המטרה.
שחקן זורק שתי רגליו על הקרקע עד אשר הכדור הנזרק נגע בקרקע .
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.5
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מיקום כדור המטרה (הקושונה )
כדור המטרה ייזרק למגרש בהתאם למרחק הקטגוריה
כדור המטרה ליד מכשול או קו מסומן חייב להיות לפחות  50ס"מ
כדור המטרה ליד קצה המגרש הרחוק חייב להיות לפחות  1מ'
כדור המטרה נזרק פעם אחת על ידי הקבוצה.
כדור המטרה נזרק לא בהתאם לסעיפים הקודמים ,הקבוצה היריבה מניחה במקום חדש בהתאם
לסעיף  ( 3טווח חוקי) ובהתאם לסעיף . 5

 .6כדור משחק
א .הכדור הראשון במשחק משוחק על ידי הקבוצה שזכתה בהגרלה .
ב .המשך המשחק משוחק על ידי הקבוצה שהנקודה לא אצלה .
ג .המשחקון הבא על ידי הקבוצה שזכתה בנקודות (גם אם כשלה בזריקת הקושונה).
 .7כדור שהוזז
א .קבוצה או שחקן בקבוצה המזיז את כדור המטרה או אחד הכדורים במגרש ,באופן המשפיע על
המדידה  ,מאבד את הנקודה.
ב .שופט המזיז את כדור המטרה או כדור ,השופט יחליט באופן שקול.
 .8הרמת כדורים
א .אסור לשחקן להרים כדורים לפני סיום משחקון
ב .בסיום משחקון כל כדור שהורם לפני הסכמה על ניקוד פסולים.
ג .שחקן שאוסף את כדוריו מהמגרש כאשר לחבריו יש עוד כדורים  ,הם לא יורשו לזרוק אותם.
 .9מדידה
א .מדידה מתבצעת על ידי מכשיר מתאים ,חל איסור למדוד בעזרת הרגליים.
ב .מדידה לקביעת נקודה תתבצע על ידי שחקן ששיחק אחרון או מישהו מקבוצתו.
ג .מדידה על ידי שופט תהיה החלטתו סופית.
 .10התנהגות
א .על הקהל והשחקנים לשמור על שקט בזמן שיש שחקן בתוך מעגל הזריקה .
ב .שחקני הקבוצה השנייה עומדים בצד מעבר לכדור המטרה.
ג .שחקני הקבוצה השנייה אסור להם לזוז ,לדבר או לעשות רעש
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 משחקי דור צעיר הם תמיד על זמן לכן קושונה הוא לפחות  50ס"מ ממכשול.


