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תקנון אס"א לאליפות בכדורעף חופים (זוגות)
טבלת הדירוג והניקוד – הדחה כפולה

 .1כללי:
אליפות אס"א בכדורעף חופים תתקיים במסגרת משחקי אס"א ובטורנירים נוספים – כליגה בת 4
טורנירים.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה המקובלת על איגוד הכדורעף בישראל ,במידה ויש שינוי של אס"א
השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2שיטה:
טורניר בנים וטורניר בנות:
מבנה הטורניר יקבע עפ"י כמות ההרשמות – ייתכנו משחקי דירוג.
מינימום קבוצות לטורניר לכל סניף ( 1 -כלומר ,זוג בודד של  2שחקנים שלא ניתן להחליף
ביניהם).
מקסימום קבוצות לטורניר לכל סניף – .4
השיבוץ למשחקים יהיה על בסיס כך שהקבוצה החזקה בכל סניף היא קבוצה  ,1הבאה אחריה היא
קבוצה  2וכך הלאה.

 .3חוקי המשחק של אס"א:
הסניף שינצח בכל טורניר באילת יוכרז כאלופי הטורניר.
הסניף שינצח בליגה יוכרז כאלוף אס"א.
לצורך המועמדים לאליפות אירופה לסטודנטים ,ייקבע דירוג אישי.
קבוצה תמנה  2שחקנים (ללא מחליפים).
במקרה של פציעה יפסק הפסד טכני לקבוצה .אין להחליף שחקן בכל יום המשחקים ,ניתן להחליף
לטורניר הבא.
הקבוצות ימוספרו ,כך שאסור להחליף בין שחקנים מאותו מוסד תוך כדי הטורניר ,מותר להחליף רק
בין טורנירים.
משך המשחקים:

בהתאם למספר המשתתפים והזמן לקיום התחרויות ,יחליטו מארגני האליפות ,בתיאום עם יו"ר
הועדה המקצועית והמזכ"ל ,לשנות את מספר הנקודות/מערכות ו/או להגביל את הזמן בכל מערכה.
משך המחק (מערכות ונקודות) ייקבע ע"י מארגני אליפות ויפורסם בשיטת המשחקים.
פסק זמן אחד של דקה לכל קבוצה.
ניקוד ודרוג כללי:

 הגדרות:
 oדירוג/ניקוד קבוצה – הדירוג/ניקוד של כל קבוצה ,כלומר לזוג שחקנים ,רק לקבוצה
הראשונה בכל סניף.
 oדירוג/ניקוד טורניר – הדירוג/ניקוד לטורניר נפרד.
 oדירוג/ניקוד ליגה – הדירוג/ניקוד לכל הליגה ,עבור  4טורנירים.
 oניקוד אס"א – הניקוד הקובע לדירוג אס"א.
 הניקוד הקבוצתי  -לכל טורניר יינתן לפי המפתח של תקנון הניקוד באס"א לתחרות בודדת ,בסוף כל
טורניר תקבל כל קבוצה ,הראשונה מכל סניף בלבד את הניקוד.
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במקרה שאין משחקי דירוג (לדוגמא :בשיטת נוק-אאוט החל ממקום  ,)5ידורגו כל הקבוצות
המודחות באותו שלב באותו מיקום (עפ"י טבלת הדירוג והניקוד שבהמשך).
דרוג טורניר בסוף כל טורניר יהיה עפ"י הקבוצה שדורגה גבוה יותר.
הסניף עם הניקוד הגבוה ביותר ינצח בטורניר.
במקרה של שוויון בניקוד ,הסניף שקבוצתו הבכירה מדורגת גבוה יותר – מנצח.
במקרה שלא ניתן לדרג בין שתי הקבוצות המובילות (בשיטת נוק אאוט ,או הדחה כפולה יהיו
קבוצות שידורגו באותו מיקום החל ממקום  ,)5אזי הקבוצות ידורגו באותו מיקום.
דרוג הליגה יורכב מחיבור כל  4הטורנירים ,כאשר הסניף עם מספר הנקודות הגבוה ביותר
יזכה באליפות.
 oבמידה ויש שני סניפים עם אותו מספר נקודות:
 oבמקרה של שוויון בניקוד ,הסניף שקבוצתו הבכירה דורגה גבוה יותר באילת – טוב
יותר.
 oבמקרה של שוויון נוסף – שתי הקבוצות ידורגו באותו מיקום.
ניקוד אס"א יהיה לפי תקנון הניקוד של אס"א לליגה.









 .4מנהלות הענף:







אין להקדים או לשנות משחקים בלו"ז – למעט החלטת מנהל המשחקים ומנהל הענף.
הסניף המארגן ידאג למגרש ורשתות.
כדורים לתחרויות באחריות הקבוצות להביא כדורים לטורניר לאימונים ולחימום.
באחריות הקבוצות להביא שתייה לטורניר.

שיפוט:




מנהל התחרות יחליט באילו משחקים יהיה שופט ובאיזה יהיה שיפוט עצמי.
כל קבוצה שניצחה תשאיר במזכירות למשחק הבא נציג שיתפעל את לוח התוצאות
הידני ,ובמידת הצורך ישמש משקיף במקרה והמשחק הוא עם שיפוט עצמי.
הבהרות ודגשים לגבי החוקים ושיפוט יוסברו בתדריך ביום א' בערב.



חובה לשחק עם חולצות או גופיות (מומלץ ממוספרות) ויחפים.


ביגוד:
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טבלת הדירוג והניקוד – הדחה כפולה
מיקום/ניקוד
1
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3
4
5
7
9
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דירוג בסוף הטורניר
1
2
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טבלת הדירוג והניקוד – נוק האוט
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דירוג בסוף הטורניר
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