זוכים
2018 - 2017

הנהלת התחרות
איציק קליימנס | מועדון הטניס אביחיל | טל077-2346035 .
אושרי הירש | קאנטרי קלאב כפר-סבא | טל09-7673982 .
דורון גרטל | קאנטרי קלאב הרצליה | טל09-9566124 .

www.ligatennis.co.il
חפשו אותנו ב-

סבב וילסון

ילדי הסבב מקבלים נקודות בדירוג ארצי!!!
• תוצאות התחרויות יועברו לאיגוד הטניס וילדי הסבב יקבלו נקודות דירוג ארצי.
• נקודות הדירוג יהיו זהות לניקוד הארצי באזורית ( .2ראה חוברת איגוד הטניס).
• חובה על כל שחקן לעשות בדיקות רפואיות.
• דמי רישום יכללו ( ITENNISכרטיס שחקן של איגוד הטניס בישראל).
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התחרויות מיועדות ל....
	•לבנים ובנות אשר אינם מתחרים בתחרויות ארציות ואזוריות שדירוגם נמוך (פירוט בטבלה).
	•לבנים ובנות אשר מפסידים בשלבים המוקדמים באזוריות (פירוט בטבלה).
	•סבב וילסון נותן תשובה ל  2 -קהלים שונים.
סוג הכדור
דירוג נמוך מדירוג
שנתון
קטגוריה
75%
אין מגבלה
 - 2009וצעירים יותר
ילדים א'
100%
בלי דירוג/נמוך מאוד
2007 - 2008
ילדים ב' רמה 2
100%
 20ומטה
2007 - 2008
ילדים ב' רמה 1
75%
בלי דירוג/נמוך מאוד
2007 - 2008
ילדים ג'
100%
בלי דירוג/נמוך מאוד
2005 - 2006
נערים ב׳
100%
 30ומטה
2005 - 2006
נערים א׳
100%
בלי דירוג/נמוך מאוד
2003 - 2004
נוער ב'
100%
 20ומטה
2003 - 2004
נוער א'
100%
 20ומטה
2002 - 2001
נוער
75%
אין מגבלה
 - 2009וצעירות יותר
ילדות
100%
 20ומטה
2007 - 2008
נערות ג' רמה 1
75%
בלי דירוג/נמוך מאוד
2007 - 2008
נערות ג' רמה 2
100%
 30ומטה
2004 - 2005 - 2006
נערות ב'
100%
 20ומטה
2001 - 2002 - 2003
נערות א'
50%
בלי דירוג ארצי
 - 2009וצעירים יותר
 3/4בנים*
50%
בלי דירוג ארצי
 - 2009וצעירות יותר
 3/4בנות*
50%
בלי דירוג ארצי
2007 - 2008
ילדים  3/4מגרש*
50%
בלי דירוג ארצי
2007 - 2008
ילדות  3/4מגרש*
* במידה ולא יהיה מספיק יאוחד עם הבנים

חשוב לציין ,קטגוריות מעל  80שחקנים יחולקו ל 2-רמות!
שחקנים/יות בעלי דירוג בינלאומי לא יוכלו ליטול חלק החל מסבב הבא לאחר צבירת ניקוד זה.
במידה ובמהלך השנה שחקן/ית התקדמו בדירוג-יוכלו להמשיך ולהתחרות בסבב.
הדירוג הקובע לכניסה והצבה בתחרות ראשונה הוא אחרי סוכות.
כמו כן ,הנהלת התחרות רשאית לשנות קטגוריות ,ולהוציא שחקן/ית מהמשך התחרויות לפי שיקול דעתה!!

שיטת הסבב
שש תחרויות-חמישה טורנירים של יחידים וסבב  5תתקיים תחרות זוגות".אלוף האלופים" ישוחק
בשיטת דרגים 50%-הראשונים יכנסו לדרג א' 50%,הבאים בתור ייכנסו לדרג ב'.

הרשמה

דמי השתתפות ל ₪ 510 = 2018-9 -הכוללים ( ITENNIS -כרטיס שחקן של איגוד הטניס בישראל),
חולצה והשתתפות ב 6 -סבבים!
לאור ניסיון העבר בו השחקנים המתינו שעות רבות לתחילת משחקים ,עקב הרשמה לא צפויה
וכן שחקנים בעלי דירוג גבוה אשר שיחקו ללא פיקוח המארגנים הוחלט:
1.1תשלום מראש ע"ס  ,₪ 510עבור כל הסבב.
2.2זמני המשחקים יפורסמו באתר הסבב  www.ligatennis.co.il -בכל יום ה' לפני התחרות.
3.3ילד שנרשם ולא הופיע יקבל  0נקודות.
4.4אין החזר כספי על אי הופעה בסבב  /פרישה מהמשך הסבב לאחר ביצוע ההרשמה.
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* = ITENNISחברות באיגוד הטניס בישראל המקנה זכות להשתתפות בפעילויות טניס והנחות באפליקציה,
ומקנה דירוג ארצי לשחקנים אשר נוטלים חלק ב-

בדיקות רפואיות
להלן קישור לאתר משרד הבריאות למציאת מכון לרפואת ספורט הקרוב לביתכם
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select.asp
	•על פי חוק הספורט על כל שחקן המשתתף בתחרויות ספורט לבצע פעם בשנה בדיקה רפואית
ע"י מכון מורשה.
	•ילד ללא בדיקה רפואית תקפה לא יוכל ליטול חלק בתחרויות.

שיטת המשחקים
שלב א'
שיטת הבתים בני  4-3שחקנים .כל שחקן משחק נגד שאר השחקנים מאותו הבית.
שלב ב'
מנצחי הבית (הראשון או גם השני מהבית בהתאם למספר הבתים וכן בהתאם למספר הילדים
בבית) יעלו לשלב ב' .המנצח ממשיך ,המפסיד יוצא.
בשבת הראשונה משלימים את שלב הבתים ומשתדלים להתחיל את ה"נוק אאוט".
בשבת השניה ממשיכים ,עד חלוקת הפרסים (לעיתים בימי ג' ,ו' עפ"י החלטת מנהל התחרות).

שיטת הניקוד של
קטגוריה

שלב הבתים

שלב ה"נוק אאוט"
משחקים מערכה

רמות א' בכל הגילאים משחקים מערכה עם
שובר שיוויון ב 5:5 -עד
 +נוער ב'  +טרום
 7נקודות
בוגרים
רמות ב' בכל הגילאים משחקים  7משחקונים משחקים מערכה עם
שובר שיוויון עד 5:5 7
ב 3:3 -שובר שיוויון
 3/4 +מגרש
עד 5

בית של  4שחקנים-
בתים
משחקים מ 2:2 -עם
שובר שיוויון ב 6:6 -עד
 7נקודות
משחקים  5משחקונים
ב 2:2 -שובר שיוויון עד
 5נקודות

בכל משחקון :אין יתרון שיוויון !
בתים של  4שחקנים משחקים משחקים קצרים יותר!
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ניקוד ודירוג
שיטת הדירוג משקלול הניקוד מכל התחרויות בהן השתתף השחקן.
בתום  5התחרויות יחולקו הנקודות ,ממוצע מ 4-התחרויות הטובות ביותר.
לכן כדאי להשתתף במקסימום תחרויות.
כדאי להתעדכן בדירוג עדכני לאחר כל תחרות באתר www.ligatennis.co.il
לתקלות בדירוג יש לשלוח מייל לכתובת itzik.tennis@gmail.com -
מקום בתחרות
מקום ראשון
מקום שני
מקום שלישי
מפסידי רבע גמר
מפסידי שמינית גמר
סיבוב ראשון נוק-אאוט
מקום ראשון שלא עלה מהבית
השתתפות בשלב הבתים

ניקוד בתחרות
 40נקודות
 30נקודות
 22נקודות
 14נקודות
 10נקודות
 6נקודות
 4נקודות
 2נקודות

דירוג
לאחר תחרות מספר
1
2
3
4
5
אלוף האלופים
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שלב הבתים
ניקוד של התחרות
חלוקת נקודות ל2-
חלוקת נקודות ל3-
סיכום שלושת התחרויות הטובות וחלוקתן ל4-
תחרות זוגות
חצי מהשחקנים/ות ישתתפו באלוף אלופים
דרג א' והחצי השני יתחרו באלוף אלופים דרג ב'
על פי דירוג סופי!דרג א' לא יותר מ 32-שחקנים/ות

מס' 1
מרכז הטניס רמת השרון (רח' דרך הטניס)  /מרכז הטניס העירוני רעננה (רח' יאיר שטרן / )7
הדר יוסף ת"א (רח' שיטרית בכור  / )2קאנטרי כפר סבא (רח' בן יהודה .)72
מועד התחרות

מועד פרסום משתתפים ולוח זמנים

שבת ראשונה
10.11.2018

8.11.2018
באתר הסבב
www.ligatennis.com
במידה וישנה טעות בשיבוץ
או שמכם אינו מופיע נא לשלוח מייל:
itzik.tennis@gmail.com

שבת שניה
17.11.2018
שבת השלמה לגשם
15.12.2018

	•במידה וצפוי גשם ביום התחרות ,יש לברר באותו יום באתר הסבב ,www.ligatennis.co.il
בעמוד הפייסבוק ,לגבי קיום התחרות!
	•מיקום תחרות מס'  1ייקבע לאחר תום ההרשמה ,לפי כמות הילדים בכל קטגוריה,
על מנת לא ליצור עומס והמתנה בזמן התחרות.
	•ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות.
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מס' 2
מרכז הטניס רמת השרון (רח' דרך הטניס)  /מרכז הטניס העירוני רעננה (רח' יאיר שטרן / )7
הדר יוסף ת"א (רח' שיטרית בכור  / )2קאנטרי כפר סבא (רח' בן יהודה  / )72מועדון הטניס אביחיל
(צמוד לבריכת השחיה).
מועד התחרות
שבת ראשונה
(במידה ולא ירד גשם וסבב  1הסתיים כמתוכנן)
15.12.2018
שבת שניה
22.12.2018
שבת השלמה לגשם
29.12.2018

מועד פרסום משתתפים ולוח זמנים
13.12.2018
באתר הסבב
www.ligatennis.co.il
במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו
מופיע נא לשלוח מייל:
itzik.tennis@gmail.com

		
	•במידה וצפוי גשם ביום התחרות ,יש לברר באותו יום באתר הסבב ,www.ligatennis.co.il
בעמוד הפייסבוק ,לגבי קיום התחרות!
	•מיקום תחרות מס'  2ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה ,על מנת לא ליצור עומס
והמתנה בזמן התחרות.
	•ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!
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מס' 3
מרכז הטניס העירוני רעננה (רח' יאיר שטרן  / )7הדר יוסף ת"א (רח' שיטרית בכור  / )2קאנטרי כפר
סבא (רח' בן יהודה  / )72קאנטרי בני הרצליה (צמוד לשבעת הכוכבים).
מועד התחרות

מועד פרסום משתתפים ולוח זמנים

שבת ראשונה
19.1.2019

17.1.2019
באתר הסבב
www.ligatennis.co.il
במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו
מופיע נא לשלוח מייל:
itzik.tennis@gmail.com

שנת שניה
26.1.2019
שבת השלמה לגשם
2.2.2019

	•במידה וצפוי גשם ביום התחרות ,יש לברר באותו יום באתר הסבב ,www.ligatennis.co.il
בעמוד הפייסבוק ,לגבי קיום התחרות!
	•מיקום תחרות מס'  3ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה ,על מנת לא ליצור עומס
והמתנה בזמן התחרות.
	•ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!
	•יתכנו שינויים בתאריכי הסבב בשל העובדה שטרם פורסם לו"ז האירועים של איגוד הטניס.
נא לעבור באתר!
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מס' 4
מרכז הטניס העירוני רעננה (רח' יאיר שטרן  / )7הדר יוסף ת"א (רח' שיטרית בכור  / )2קאנטרי כפר
סבא (רח' בן יהודה  / )72מכבים (דרך ישראל פלד)  /מודיעין (קייזר).
מועד התחרות
שבת ראשונה
יפורסם בהמשך
לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס
שבת שניה
יפורסם בהמשך
לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס

מועד פרסום משתתפים ולוח זמנים
באתר הסבב
www.ligatennis.co.il
במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו
מופיע נא לשלוח מייל:
itzik.tennis@gmail.com

	•במידה וצפוי גשם ביום התחרות ,יש לברר באותו יום באתר הסבב www.ligatennis.co.il
בעמוד הפייסבוק ,לגבי קיום התחרות!
	•מיקום תחרות מס'  4ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה ,על מנת לא ליצור עומס
והמתנה בזמן התחרות.
	•ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!
	•יתכנו שינויים בתאריכי הסבב בשל העובדה שטרם פורסם לו"ז האירועים של איגוד הטניס.
נא לעבור באתר!
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מס' 5
סבב זוגות!
מרכז הטניס העירוני רעננה (רח' יאיר שטרן  / )7הדר יוסף ת"א (רח' שיטרית בכור  / )2מרכז הטניס
רמת השרון (רח' דרך הטניס)
מועד התחרות
שבת ראשונה
יפורסם בהמשך
לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס
שבת שניה
יפורסם בהמשך
לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס

מועד פרסום משתתפים ולוח זמנים
באתר הסבב
www.ligatennis.co.il
במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו
מופיע נא לשלוח מייל:
itzik.tennis@gmail.com

	•במידה וצפוי גשם ביום התחרות ,יש לברר באותו יום באתר הסבב www.ligatennis.co.il
בעמוד הפייסבוק ,לגבי קיום התחרות!
	•מיקום תחרות מס'  5ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה ,על מנת לא ליצור עומס
והמתנה בזמן התחרות.
	•ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!
	•יתכנו שינויים בתאריכי הסבב בשל העובדה שטרם פורסם לו"ז האירועים של איגוד הטניס.
נא לעבור באתר!
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״אלוף האלופים״ של
מרכז הטניס העירוני רעננה (רח' יאיר שטרן  / )7קאנטרי כפר סבא (רח' בן יהודה )72
מועד התחרות

מועד פרסום משתתפים ולוח זמנים

יפורסם בהמשך
לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס

חצי מהשחקנים/ות ישתתפו באלוף אלופים
דרג א' והחצי השני יתחרו באלוף אלופים דרג ב'
על פי דירוג סופי לאחר סבב !5
דרג א' לא יותר מ 32-שחקנים/ות

	•מיקום תחרות מס'  6ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה ,על מנת לא ליצור עומס
והמתנה בזמן התחרות.
	•ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!
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טופס הרשמה
2018-2019
ל-סבב וילסון
הרשמה עד 28.10.2018
קטגוריה  -מגרש שלם ( 3/4 /הקף בעיגול)
בן  /בת (הקף בעיגול)
השתתף בסבב וילסון בשנה שעברה כן  /לא | סוג כדור :כתום  /ירוק  /קשה (הקף בעיגול)
שם ומשפחה
שנת לידה
ת.ז
דירוג ארצי לאחר סוכות
מתאמן במועדון
מאמן
טל' בבית
פלאפון הורים
אימייל (באותיות דפוס)
פלאפון לsms -
מידת חולצה
בעת הרישום הנני הורי השחקן/ית מאשר/ת להעביר את הפרטים לאפליקציה  ,itennisולחברת פלג ניל
בע״מ (וילסון ישראל) נותנת החסות הרשמית של סבב וילסון לשלוח לי הודעות בדבר הטבות ,פרסום
ומבצעים .כמו כן ,לפרסם תמונות בעמודי הפייסבוק ואתר האינטרנט של הגופים המארגנים.

שובר תשלום
	•מצ"ב צ'ק ע"ס  ₪ 510לפקודת מועדון הטניס אביחיל עמק חפר
ולהעבירו למאמן האישי לא יאוחר מ28.10.2018 -
	•מצ"ב תשלום באמצעות כרטיס אשראי לפקס  077-2346035או למייל -itzik.tennis@gmail.com
משרדי סבב התחרויות!
שם מלא של בעל הכרטיס
כרטיס מסוג
מס' כרטיס אשראי
תוקף
טופס הרשמה ללא תשלום לא יתקבל במערכת
* לבעלי  ITENNISהתשלום  * ₪ 450ניתן להרשם גם דרך אתר האינטרנט ligatennis.co.il
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מה חדש???
מאמנים ,הורים וילדים יקרים
להלן שינויים שיחלו בסבב וילסון החל משנת .2018-2019
1 .1חדש!!! כל שחקן/ות יטלו חלק ב 6-טורנירים .חמישה טורנירי יחידים ותחרות זוגות אחת!
אלוף אלופים! חצי מהשחקנים/ות ישתתפו באלוף אלופים דרג א' והחצי השני יתחרו באלוף
אלופים דרג ב' על פי דירוג סופי! דרג א' לא יותר מ 32-שחקנים/ות.
2 .2שחקנים/ות אשר ייצברו דירוג בינלאומי לא יוכלו להמשיך בסבב.
3 .3שחקנים/את אשר התחילו את הסבב בדירוג המתאים לסבב והתקדמו במהלך הסבב יוכלו להמשיך
להתחרות בסבב .הדירוג הקובע הינו לאחר סוכות .2018
4 .4קטגוריית  3/4מגרש תחולק לבנים/בנות וישחקו עם כדור  !50%חדש!!
5 .5גילאי  10מגרש מלא ישחקו עם כדור  - %ֿ75נק' ירוקה ,שנתונים  2009וצעירים/ות יותר ותבוטל
בדיקת דירוג.
6 .6חובה על כל שחקן/ית לעשות בדיקות רפואיות ולהיות חבר באפליקציית  - ITENNISניתן לקנות
בעת רישום לסבב או במועדון האישי-חדש!
7 .7כל שחקן/יות אשר יטול חלק בסבב וילסון יקבל ניקוד זהה לאיזורית רמה .2
8 .8קטגוריות מעל  80שחקנים יחולקו ל ,2-החלוקה תתבצע על פי קריטריונים הבאים :דירוג ארצי,
דירוג סבב סלים וילסון שנה קודמת.
9 .9הנהלת התחרות רשאית לשנות קטגוריות ,ולהוציא שחקן/ית מהמשך התחרויות על פי שיקול
דעתה!
1010הוקמה וועדת משמעת פנימית אשר מטרתה להעניש שחקנים/ות על התנהגות לא
ספורטיבית.
1111שונתה שיטת המשחקים -נא להתעדכן בשינוי!! = רמות א' ונוער ב' משחקים סט מלא החל
משלב הבתים!
1212קטגוריה  4/3 2008-2007מגרש תפוצל לבנים ובנות במידה וירשומו  15שחקנים/ות בכל מין.
1313קטגוריה חדשה!!  2007-2008כדור נקודה ירוקה ילדים ג' בנים ,נערות ג' רמה  2לבנות.
1414דירוג בקטגוריה א' הועלה ושחקנים חזקים יותר בדרג א' יוכלו ליטול חלק.
1515הוקמה קטגוריה חדשה  -גילאי  17-18בשם טרום בוגרים לשנתונים .2001-2002
1616כמות עולים בבית של  4שחקנים  2שחקנים במקומות הראשונים ,בבית של  3שחקן במקום
הראשון ושחקן במקום השני ביחס המשחקונים חיובי בלבד!
הנהלת הסבב,
צוות השופטים ,המאמנים ומועדונים
מאחלים לכם בהצלחה במשחקים
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הכירו את
האפליקציה החדשה
והרשמית של עמיתי
איגוד הטניס בישראל!
הטבות ייחודיות ,הרשמה לתחרויות,
אירועים וחדשות ,חיפוש מועדונים,
מאמנים ועוד

אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה
וליהנות מהטבות נחשקות במיוחד בשבילכם!

