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מטרת הנוהל – להביא לידיעת השחקנים את כללי ההתנהגות ,רישום וטוהר המידות בתחרויות )31.1.2022( .
 .1כללי
א .הנהלת ההתאחדות מקיימת מידי שנה את תחרות גביע המדינה .
ב .משחקי הגביע מנוהלים באחריות ההתאחדות.
ג .הקבוצות בנויות על בסיס זיקה מועדונית.
ד .מועד התחרות על פי מועד שנקבע מראש בתוכנית הפעילות השנתית.
 .2המטרה
קביעת הקבוצה שתזכה בגביע המדינה.
 .3הרכבים
א .כל מועדון יהיה מיוצג על ידי שלוש קבוצות .
ב .הקבוצות המשתתפות מייצגות את המועדון שלהן.
ג .מספר השחקנים בקבוצה מועדונית הוא  – 6מעורב ,מגיל התמחות  1ומעלה,
עם אפשרות של  1-3מחליפים
ד .החלפת שחקנים – בין משחק למשחק.
ה .מספר המועדונים הנדרש לקיום התחרות יעמוד על  8מועדונים מינימום.
 .4מיקום ומועדי המשחקים
עפ"י קביעת הועד המנהל של ההתאחדות שיפורסם בתוכנית הפעילות השנתית.
 .5הרשמת הקבוצות לגביע
א .ההרשמה למשחקי גביע המדינה מתבצעת במסגרת "ערכת רישום" לקראת תחילת כל עונה .
ב .הצטרפות מועדון למשחקי גביע המדינה במהלך העונה תתאפשר חודש לפני המועד שנקבע.
 .6שיטת התחרות
א .קביעת המועדונים המתחרים ביניהם על פי הגרלה.
ב .הגרלה מתבצעת שבועיים לפני תחילת תחרות הגביע ,באמצעות הגרלה פרונטלית או אונליין,
בהתאם למספר המועדונים שנרשמו לתחרות.
ג .פרונטלי  -נציג מכל מועדון מגריל אישית את המועדון מולו יתמודד.
ד .אונליין – בזום בנוכחות נציגי המועדונים שנרשמו ונציג ההתאחדות .
ה .הגרלה בכל שלב בין כל הקבוצות המשחקות ,הגרלה כללית בין הקבוצות.
ו .במידה ומספר הקבוצות אי זוגי או אינו שווה ל  2בחזקת  ,Nיתבצעו התחרויות בהתאם – מצורף
בנספח.
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 .7החלפת שחקן
א .החלפת שחקן במהלך התחרות תתאפשר רק בין משחק למשחק.
ב .שחקן מחליף אינו רשאי לנוע בין קבוצה לקבוצה .
 .8שלבי התחרות ומיקום השחקנים
משחקי גביע המדינה מורכבים משני שלבים :
א .משחקי שמינית גמר ורבע גמר – מתקיימים באחד המועדונים.
ב .משחקי חצי גמר וגמר מתקיימים ברצף – במקום מרוכז במועדון שיקבע.
 .9מהלך התחרות:
א .שלב ראשון  -שמינית  /רבע גמר.
 oהמשחקים בשלב זה יהיו בזוגות .
 oקבוצה המייצגת מועדון תקיים  3משחקים נגד  3קבוצות שונות ממועדון מתחרה
סה"כ  9מערכות משחק בין מועדון אחד לשני.
 oהמועדון שצבר  5ניצחונות עולה לשלב הבא.
 oארבעת המועדונים שהיו במקומות  1-4בשנה קודמת לא ישתתפו בשלב הראשון ובתנאי
שירשמו יותר מ 12 -מועדונים .המועדונים שיפסידו בשלב זה יעברו להתמודדות על גביע
ההתאחדות.
 oבלוח הפעילות יקבעו שתי שבתות .המועדונים יבחרו האם לשחק במהלך השבוע המקדים
לשבת או בתאריך הקובע .המשחקים חייבים להסתיים עד התאריך הקובע (כפי שמצויין
בלוח הפעילות).
 oמועדון מארח בהסכמת שני המועדונים או בהגרלה .מועדונים בקצוות יכולים להיפגש
במרכז בתיאום מראש ,במידה ולא תהיה הסכמה תבוצע הגרלה בין המועדונים.
ב .שלב חצי גמר וגמר
כל קבוצה המייצגת מועדון תקיים  3משחקים נגד  3קבוצות שונות ממועדון מתחרה.
 oשיטת התחרות  -סיבוב ראשון יחידים –  6שחקנים מול  6שחקנים ,סיבוב שני זוגות 3
זוגות מול  3זוגות ,סיבוב שלישי שלשות  2שלשות מול  2שלשות.
 oניקוד  -ניצחון ביחידים –  1נקודה ,ניצחון בזוגות  2נקודות ,ניצחון בשלשות  3נקודות
סה"כ ניתן לצבור  18נקודות .מועדון שיצבור  10נקודות ומעלה יעלה לשלב הבא.
 oהמשחקים בהתאם ללוח הפעילות .
o

ביחידים לא ניתן לבצע חילוף.
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 oהחלפת שחקן בזוגות ובשלשות ניתן לבצע חילוף אחד במהלך המשחק בתום משחקון
(שחקן ששיחק בקבוצה אחת לא יכול לעבור לקבוצה אחרת).
 oבמצב של תיקו ישוחק עוד משחק אחד של שלשות – על המועדון להחליט איזה שלשה
מתוך שתי השלשות תשחק.
 oלקבוצה יצורף המחליף .מחליף יכול להיות שחקן שלא שיחק  ,או המחליף של הקבוצה
שנבחרה.
 oהמועדון שינצח יעלה לשלב הבא.
 .10שלב הגמר
המועדון המנצח בשלב הגמר יוכרז כזוכה בגביע המדינה.
 .11טקס הענקת הגביע
במשחקי גביע המדינה יוענק :גביע מדינה אחד  +מדליות זהב למקום ראשון ,מדליות כסף
למקום שני ,מדליות ארד למקום שלישי.
 .12מזכירות
א .שלב ראשון – שמינית ורבע באחריות המועדונים – מזכירות ושיפוט .
ב .שלב שני – חצי גמר וגמר באחריות ההתאחדות – מזכירות ושיפוט.
 .13מינוי שופטים
א .שלב ראשון  -מנהל המזכירות ימנה שופט שיהיה מוסכם על שני המועדונים.
ב .שלב שני – מנהל המזכירות ימנה שופט.
 .14גביע ההתאחדות:
 oתתקיים הגרלה עיוורת בין המועדונים בכל השלבים .
 oלזוכה יוענק גביע ההתאחדות.
 oהתמודדות זו תתקיים במידה ויהיו  12מועדונים לפחות
 .15מועדונים מארחים:
 oשלב ראשון  -משחקי שמינית ורבע גמר – בהתאם להגרלה.
א .מועדון מארח יישא בהוצאות האירוח .
ב .המועדון המתארח יישא בהוצאות הנסיעה.
ג .שיפוט  :בהסכמה בין הצדדים והעלות (במידה ותהיה) תתחלק בין המועדונים.
 oשלב שני – חצי גמר וגמר
א .המקום יקבע ע"י הנהלת ההתאחדות .
ב .השיפוט הניהול והאירוח על חשבון ההתאחדות.
3

פרק
תחרויות

שם הנוהל

גביע המדינה

דף

מתוך

4

4

 .16מועדון מארח
באחריות המועדון המארח לבצע את כל ההכנות הדרושות שתאפשרנה התנהלות תקינה לאורך כל
התחרות :
א .הכנת המגרשים ומספורם.
ב .ארגון מערך הגברה.
ג .הצללת המגרשים לפי הצורך.
ד .הצבת אמצעי ישיבה כסאות ,ספסלים בהתאם למספר המשתתפים.
ה .ארגון שולחן מזכרות.
ו .קיום שירותם ותחזוקתם.
ז .אמצעי רישום ושילוט.
ח .כיבוד קל ,שתייה קרה ,שתייה חמה.
 .17דגשים נוספים
 oהופעה אישית – תלבושת אחידה של המועדון ונעלי ספורט.
 oהעישון אסור בשטחי התחרות ,למעט מקום מוגדר.
 oאין לקיים שיחות בטלפון הנייד במהלך המשחקים.
 oיש לשמור על התנהגות ספורטיבית ולהקפיד על כללי הנימוס וכבוד הדדי .
 oיש להתייצב  30דקות לפני תחילת התחרות לצורך רישום והתארגנות.
 oבמידה וירשמו פחות מ  8מועדונים ,התחרות תתקיים (במתכונת קודמת) במקום אחד.

 .18נספח – סעיף  – 6שיטת התחרות

4

נספח גביע המדינה
שיטת התחרות סעיף  6ו'
כדי שיישאר מנצח סופי אחד ,צריך להתחיל את התחרות עם כמות קבוצות במספר השווה ל 2 -בחזקת : ,n
 2,4,8,16,32,64,128וכו' ...
בהתאם למספר הקבוצות שנרשמו תתבצע החלטה כיצד לקיים את תחרות משחקי הגביע  ,בהתאם להצעות הנ"ל :
מספר קבוצות נמוך מהנוסחה למעלה
מספר קבוצות בהתאם לנוסחה למעלה
 8מועדונים

 7מועדונים

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

מספר קבוצות זוגי לא בהתאם לנוסחה

מספר קבוצות גבוה מהנוסחה למעלה

 12מועדונים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

לעלות לחצי גמר  -הגרלה כללית
 4קבוצות משחקות לעליה
 2קבוצות עולות ללא משחק

5

מספר קבוצות זוגי לא בהתאם לנוסחה
 14מועדונים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
לעלות לחצי גמר  -הגרלה כללית
קבוצה  1עולה ללא משחק

6

