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תקנון ליגת המכללות בריצה של אס"א ישראל
 .9כללי:
ליגת המכללות בריצה היא הליגה המרכזת את תחרויות הריצה לסטודנטים במסגרת אס"א ישראל.
התחרות תתקיים לפי החוקה והתקנות של אגוד האתלטיקה הישראלי ,למעט השנויים המפורטים
בתקנון זה.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הליגה/הטורניר:
לו"ז:
הליגה תתקיים ב 5-תחרויות ריצה ,מתוכן יספרו  0התחרויות הטובות.

 .7הרשמות:
יש להעביר הרשמה לכל מרוץ בנפרד ,עד למועד שיקבע ע"י הנהלת הליגה.
הערה :מתבקשים הסניפים לא לרשום ספורטאים למרוצים "חיצוניים" ספורטאים ללא כוונה ברורה
שיתחרו (עלויות ההרשמה באירועים "חיצוניים" הן יקרות).

 .0מנהלות הענף:
שיפוט:
באירועי הריצה בישראל לא נהוג שיפוט ,רק מדידת זמנים.
עזרה ראשונה:
באחריות מארגני האירוע.

 .0חוקי המשחק הנוספים של אס"א עבור הענף:
מינימום מסיימים לניקוד קבוצתי –  7בנים 2 ,בנות.
מקסימום נרשמים לכל נבחרת –  6בנים ו 6-בנות.
מיקום קבוצתי בתחרות:
כל ספורטאי המסיים את המרוץ ,יזכה את סניפו ,במספר נקודות בהתאם למקום שישיג ,לפי סדר
הגעתם של המתחרים לקו הגמר (מקום ראשון –  9נק' וכד'.)...
סיכום הנקודות של  7המתחרים הטובים בכל קבוצה בסטודנטים ו 2-המתחרות הטובות ביותר בכל
קבוצה סטודנטיות יקבע את מיקומה בדרוג הקבוצתי של הסניפים המשתתפים בתחרות.
הנבחרת שתצבור את מספר הנקודות הנמוך ביותר תוכרז כמנצחת התחרות וכו'.
במקרה של שוויון נקודות בין מספר קבוצות בתחרות בודדת ייקבע הדרוג עפ"י מיקומו האישי של
המתחרה הראשון מכל קבוצה (דרוג אישי טוב יותר שלו ידרג את קבוצתו במקום טוב יותר).
ניקוד הליגה:
הניקוד הקבוצתי לכל מרוץ יינתן לפי המפתח של תקנון הניקוד באס"א לתחרות בודדת.
הניקוד הסופי של הליגה יהיה עפ"י ניקוד ליגה כפי שנקבע בתקנון הניקוד של אס"א.
במקרה של שוויון נקודות בין קבוצות בסיום הליגה ייקבע הדרוג עפ"י המיקום הקבוצתי הטוב ביותר
במרוץ באילת.
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