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  9201 זוגות, יחידים עולםדירוג אליפות  – גברים –משחקי דירוג תקנון 

 
 

 רקע לתחרות .1

 קטיגוריות  5ב תהיינה   באלמירה ) ספרד (יות והתחר .א

 יחידים –גברים   (1

 נשים יחידות (2

 גברים זוגות (3

 נשים זוגות (4

 מעורב זוגות (5

 מכל מין.  2 –שחקנים  4 מקסימום הנבחרות תמנינה   .ב

 . קטיגוריות 2מ  תתף בלא יותרכל שחקן יוכל להש .ג

 ת התחרותמטר .2

ליחידים עולם באליפות  ייצוג ישראל לצורך  ( זוג)  גבריםנבחרת ישראל קביעת  .א

 2019 למאי 2-5בתאריך   ספרד -באלמירה שתערך  וזוגות 

 מתכונת התחרות  .3

 העולים מחצאי הגמר יהוו את נבחרת ישראל בזוגות. 2תחרות יחידים שבתומה  .א

 ישתתף כל אחד.באליפות ,  קטיגוריות  באילויהיה הקובע קצועי המנהל המ .ב

 ) ייקבע בהתאם למס' המשתתפים והתנאים הסביבתיים (  מקום התחרות  .4

 0900  שעה למרץ 2ב  פרדסיה  שלב ראשון ייערך במגרשי הפטנק של .א

 ייקבע בהמשך פרדסיה   ייערכו במגרשי הפטנק של שני  שלב .ב

 .תפותזכאות להשת .5

 (  13) גיל     7200שנתון  :י להשתתפותמינימלשנתון  .א

, בעל אישור רפואי וביטוח  ,באחד ממועדוני ה.מ.פ.י ר רשוםחבהיות ל כל שחקן חייב .ב

 תקינים וחוקיים לפי חוק הספורט.

 י בתוקף.שחקן חייב להיות בעל דרכון ישראל .ג

 ,עונה השוטפתנה הקודמת ובעואליפויות ובליגה ב 2שהשתתף לפחות ב שחקן  .ד

 לא יוחזרו בשום שלב (  –) קבועים מראש    ₪    200   – לשחקן דמי השתתפות .ה

, התחרות יתחילת השלב השנקיד בידי ההתאחדות לפני יפכל שחקן  – דמי פיקדון .ו

ישמשו  םהצ'קי  - לו אלא אם יימנה על הקבוצה הזוכה.שיוחזר  ₪ 2000סך ב  צ'ק

 .לאליפות העולם הבמסע הקבוצ של השחקנים כדמי השתתפות עצמית 
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כל שחקן שיחל את משחקי הקדם, יחתום על התחייבות אישית למילוי כל הנדרש  .ז

 , המסע לאליפות , אחרי הקדם , בהכנות לאליפותממנו: לפני הקדם, במהלכו

 ובאליפות עצמה.

 בנה התחרותמ .6

 הערה 

 ) יתכנו שינויים ( יםהנרשמ מתחריםהשיטת התחרות כפופה למס'  

 מתחרים 10עד  -  מתחרים' מס

 .ותעול ותראשונ 4 ,נגד כולם משחקים כולםליגה, סיבוב ראשון :  ב.

רביעי, מקום שני נגד מקום  מקום ראשון נגד מקום   7 –הטוב מ גמר  1/2 משחקי .א
 שלישי.

 , ההכרעה תהיה בסדר כדלקמן מתחרים 2במקרה של מס' ניצחונות שווה בין   .7

 .םיחס נצחונות ביניה א.      

 .םיחס נקודות ביניה ב.      

 .המתחריםבין כללי   נקודות יחסג.       

 )מכריע ( יהןנמשחק אחד בי ד.      

 16 -11  מתחרים:  מס'     

 ות.עול ותראשונ 8 ,משחקים 5 ,סיבוב ראשון: שיטה שוויצרית .א
 .5נגד  4, 6נגד  3, 7נגד  2,  8גד נ1 – משחקים. 3 -מגמר הטוב  1/4משחקי  .ב
 הגרלה - משחקים. 5 -מגמר הטוב  1/2משחקי  .ג

 המזכירות .8

 ל שלב ימונה מנהל מזכירות.כב .א

 ע"י  מזכירות התחרות. ויבוצע משחקי הדירוגרישום וניהול כל  .ב

חבר במזכירות שישתתף כשחקן פעיל בשלב כלשהו בקדם לא ינהל את התחרות   .ג

 באותו שלב.  

 המזכ"ל יסייע למנהל המזכירות לפי הצורך. .ד

 וצאות בכל עת.התנגיש לכל את אמצעי חוזי י .ה

 שיפוט     .9

פט אשר יקפיד על מילוי חוקי המשחק ) בין היתר הרמת רגליים, הגבלת ה שוימונ .א

 כמו כן יקפיד על נושא עישון, תלבושת, מדידות. דקה, חריגה מחישוקים, הטלות (.

במקרה של עבירת עישון יורחק השחקן מהמשך  – אין לערער על החלטת שופט .ב

 המשחקים.

 השחקנים הזוכים .10

 .ספרדבך ערשת  עולםבאליפות  ישתתפו  .א

 הנבחרת תתאמן תחת שרביטו של מאמן שימונה לצורך זה ע"י ההתאחדות.  .ב
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    אחר  יש למלא .והוא הפוסק הסופי  ל המקצועימנההבידי  נתונה  הצבת ההרכבים     .ג

 התחייבות ההתאחדות להתחרות בכל המסגרות כולל זוגות מעורב.

הכרוכים  האישיים םרידומוטלת חובה אישית לדאוג לכל הסי יםהזוכ םישחקנהעל  .ד

) דרכון תקף, אישורי יציאה משפטיים מהארץ, שחרור ממוסדות  ביציאתם מהארץ.

 (וכו'.

 ישתתפו בהוצאות הנסיעה )כפוף להחלטת ההנהלה(  רשמי  זוכה או מלווהכל שחקן   .ה

נבחרת שלא תחפוץ בתלבושת המסופקת ע"י ההתאחדות, רשאית לרכוש על חשבון  .ו

) המצאות לוגואים מתאימים  וועדת רכשלאישור  פהחקנים, תלבושת ייצוג, כפוהש

 ( וכו' וחוקיים, צבעי דגל המדינה

מהנבחרת טרם יציאה, יישא בהוצאות הכרוכות בפרישה ) דמי ביטול  שחקן שפורש .ז

עלות הכרטיס המקורי לבין הכרטיס החדש וכל הוצאה שנגרמה  כרטיס, ההפרש בין

 את בנוסף לעמידתו לדין משמעתי.זבגין פרישתו ( ו

מתוך  על המנהל המקצועי למצוא מחליף מתאיםבמקרה של פרישת אחד השחקנים ,    .ח

   מפסידי חצאי הגמר.

 ) אחרים בשבוע םיוקדמו או יידחו המפגשים לימי –במקרה של גשם  –הערה  .ט

 בהתאם לתחזית מזג האוויר (

 

 . לתחרות מועמדיםרישום  .11

 . בלבדמשויכים לשחקנים דונים או חברי הנהלה היושבי ראש המועע"י  .א

 חיים בן זכרי –ההרשמה אצל מזכיר ההתאחדות  .ב

 08-8659668 –טלפון 

 054-4857733 –בנייד 

 8676118-08 –בפקס 

 rogerbenzikri@gmail.com  -בדואר אלקטרוני

)במקרה של מס' לא זוגי של  0022:  שעה   28/2/2019-ה  יום חמישי -  מועד אחרון .ג

להשלמה למס' זוגי, גם   ףנוס שחקןשנרשמו עד מועד זה, תותר הצטרפות  מתחרים

 לאחר מועד זה.(
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 התחייבות

על כל   2019קטיגוריות  5  אירופהאליפות ל וגהנני לאשר שקראתי את תקנון משחקי הדיר

 אותו בשלמותו.חייב למלא והנני מסכים ומת סעיפיו, הבנתי את תכנו

 :כמו כן

ושעה אבשלב כלשהו  יאת הופעת תיקטעאו ש יתייעדר מהופעה לשלב אליו עלא אם א.

 מהשתתפות  בשנה לאחר מכן, לבד טענת כח עליון מוכח שתלווה באסמכתא.

נים, לנהוג ביושר, אדיבות, והגינות ספורטיבית כלפי כלל המתחרים , המארג הנני מתחייב ב.

 השופטים, והצופים.

 ית ולמלא אחר הנחיות והוראות גורמי ההתאחדות לצי ג.

הפרת משמעת בתקופת הזמן שבין משחקי הדירוג, ועד חזרת הנבחרת לארץ הנני מבין ש ד.

הנוכחיים  ממשחקי הדירוג מידיתיה פות הבינלאומית תטופל בכל חומר הדין כולל השעמהאלי

   ות באליפות הבינלאומית.מהשתתפכמו כן,  ואלה שבשנה העוקבת

במסגרת   והאליפותלהשתתף במהלך עונת הפעילות בכל משחקי הליגה, הגביע  הנני מתחייב ה.

 .רים לפחותטורני 5 –מועדוני כמו כן הנני מתחייב להשתתף ב 

נדרש מחוק הספורט. במידה והן לא תהיינה תקינות , לא בדיקות רפואיות כ לבצעאני מתחייב ו. 

 ישראל במסגרת הנבחרת.אוכל לייצג את 

אשר תיקבע ותאושר ע"י ההתאחדות,  תחייב להופיע ולהשתתף בכל מסגרת אימוניםאני מז. 

מסגרת אימונים זאת תגרום כהכנה לאליפות הבינלאומית הצפויה. אני מבין שאי הופעה ל

 . הגורם הממונה  מקרית באישור תרת,  למעט היעדרומסגל הנבח  ילהשעיית

ונה על האבטחה, לתדרוך בטחוני אשר ע ולהשתתף בהתאם לדרישת הממהנני מתחייב להופיח. 

 ) הפרת הוראת בטחון כמוה כהפרת משמעת ( יתקיים לקראת צאתה של הנבחרת.

באתנחתא שבין תחומי המגרשים למעט בפינת העישון, וזאת  רק  הנני מתחייב לא לעשן בכלט. 

 המשחקים.

  ייד שהנני נושא. הנני מתחייב להשתיק מלכתחילה כל טלפון ני. 

ויודע שאי מילויו בשלמותו או בחלקו של תקנון זה, יקפח את זכותי להשתתף במסע הנני מבין יא. 

רה של ההתאחדות ) לפי החלטת המידית מהפעילות הסדי  יהנבחרת , עשוי לגרום להשעיית

 לדין משמעתי. והעמדתיות ( הנהלת ההתאחד

 

 

 

 תאריך חתימה ת.ז משפחה שם

     

     


