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 2022, אוגוסטב 11

 המועדוניםיו"ר  -לכבוד 

 

 

 2022/2023עונת המשחקים  הנדון: 

 

 שלום רב, 

 

מקווה שתחילת השנה תמצא את כולנו בקו הבריאות  2022/2023תתחיל עונת המשחקים  2022בספטמבר 

 ובהתלהבות להתחיל את העונה החדשה. 

 שלנו לעונת המשחקים הבאה עלינו לטובה. להביא לפניכם את תוכנית הפעילות   יםושמח יםגאו אנ

מועדונים   במטרה לתת מענה לבקשות  שחקנים ויו"ר תוכלו לראות שבתוכנית נערכו מספר שינויים

 במהלך העונה האחרונה. 

 תחרותית והישגית.  ,וירה ספורטיביתולכולנו עונה מוצלחת ומהנה, בא יםמאחל

 

 

 :2022/2023 –בתוכנית המשחקים להלן השינויים שנערכו 

 

 :טורניר בכירים

. ומעלה  2שחקן, חבר ההתאחדות, מקטגוריה התמחות  יכול להירשם כל  

המפגשים 5חובת השתתפות בכל מחזורים  5יתקיימו    

. שחקנים ללא זיקה מועדונית  4הרכב קבוצה עד   

₪   250 –סיבובי הטורניר  5דמי השתתפות לשחקן לכל   

  .מפגשי הטורניר בארבעת המחוזות  יקבע במועד מאוחר יותר ם חמשתיקומ

 של   לימקסימיקבע את המספר המספר המגרשים ולכן  ,בהתאם לשיטה השוויצרית המשחקים ניהול

 הל הטורניר יופץ לקראת התחרויות.. נורשומותהקבוצות ה

בסיום כל סיבוב בארבעת המחזורים הראשונים יינתן פרס - תווי שי בשווי של  200 ₪ לכל שחקן  

מקום ראשון. – מהקבוצה המנצחת   

תווי   - בסיומו כל שחקן משלושת המקומות הראשונים יזכה בפרסר  שאהחמישי יהיה מצטבר כהסיבוב 

₪.   300, מקום שלישי ₪  600, מקום שני   ₪ 1000 מקום ראשון: שי  

המוקדם   -נקודות 13מיינים או  2שעה + 1 שלמשחקים  עם הגבלת זמן  5בכל מפגש יתקיימו מינימום  

. מבניהם  
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 טורניר ערד 

)על מנת להימנע מהחום הכבד(     2022  ,בסוף חודש אוקטובר העונה יתקייםטורניר ערד   

 

   וותיקים

. בוקרה באמצע השבוע בשעות כל תחרויות הוותיקים יתקיימו   

 .בתחילת כל תחרות וותיקים יוסבר נוהל התחרות ושיטת התחרות

מפגשים ,   2. ימשיכו להיות הוותיקיםטורניר  -ליגת הוותיקים תשנה את שמה ל  

. יוענקו פרסים תחרותכשבסוף כל   

 09:00שעת התחלה   –שלשות לזוגות, ליחידים,  לת  ות מחוזייואליפו :  תחרויות הוותיקים יכללו

   

10:00שעת התחלה  -שלשות ל זוגות, ליחידים, לאליפות ארצית     

 טורנירים, וותיקים, ללא מפגש מסכם ארצי  

   . באליפויות יש זיקה מועדונית שאינה קיימת בטורנירים 

יהיה להוסיף שחקן   ניתןשחקנים  2/3הרכב הקבוצה הוא כאשר בתחרויות הוותיקים  

   .אחד לקבוצה.  בקבוצה זו החלפת שחקן תתבצע  רק בתום משחק ולא באמצעו 

₪   25תשלום דמי השתתפות בתחרויות וותיקים לשחקן הינו:    

 .תשלום לקבוצה בהתאם למספר השחקנים שבה

שנה ומעלה  60בתחרויות וותיקים רשאים להשתתף אישה/ גבר  מגיל     

 .נוכח נציג של ההתאחדותיהיה בכל תחרות וותיקים 

בתחרויות וותיקים, כמו בכל תחרות של ההתאחדות, שמנוהלת בשיטה השוויצרית  הדירוג הסופי נקבע 

 .באמצעות השיטה  הממוחשבת

  

  .קבוצות 32בתחרויות וותיקים באליפות ארצית מקסימום 

  .תחרויותהתעריף הנהוג בכל זהה לבתחרויות וותיקים תעריף כיבוד למועדון המארח 

 

 דור צעיר  

.  דהואולימפיא  , חשיפהתחרויות  6יתקיימו   

ומעלה שחקני הדור הצעיר יוכלו להשתתף בתחרויות בוגרים. 1החל מקטגוריה התמחות   

.באליפות אירופה בספרד 2022נבחרת הנוער ונבחרת העתודה ישתתפו באוקטובר   

 

 גביע המדינה

משחקי הגביע יתקיימו   ,גם למועדונים שבהם מספר שחקנים מועט על מנת לאפשר השתתפות 

נוהל ( במידה ולא יירשמו המועדונים הנ"ל נקיים את משחקי  ל תזכורת  במתכונת חדשה ) יופץ

 הגביע בהתאם לנוהל הקודם. 
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 טורנירים

 

₪ ההעברה להתאחדות   40שמאורגנים ע"י המועדונים דמי השתתפות של שחקן עד טורנירים 

. ₪ מדמי ההשתתפות של כל שחקן 10  

 

 אליפויות ישראל 

 יתקיימו במתכונת הרגילה.

תלושי שי.  – לזוכים בשלושת המקומות הראשונים יוענקו פרסים שווה כסף  

. )גובה הפרסים יפורסם בימים הקרובים(  

 

 

ההתאחדות מאחלת עונה מוצלחת ומהנה.הנהלת   

 

 

 

 

 

 

   ה,בברכ

 

 הנהלת ההתאחדות                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


