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תקנון אליפות בטניס שולחן (קבוצתי)
 .9כללי:
טורניר הטניס שולחן יתקיים במסגרת משחקי החורף באילת.
המשחקים יתקיימו לפי החוקה הנהוגה בליגה הלאומית בישראל ,למעט השינויים המפורטים בתקנון
זה ובתקנון אס"א.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הטורניר:
טורניר בנים:
בתים ,חצי גמר וגמר – יקבע עפ"י כמות ההרשמות.
טורניר בנות:
יתקיים בשיטת ליגה או באותה שיטה של הבנים ,עפ"י כמות ההרשמות.
ייתכן ויתקיימו מוקדמות בין סטודנטים שאינם מדורגים בליגה הישראלית ומשחקי דירוג – עפ"י
המלצת הנהלת התחרות.

 .7מנהלות הענף:
שיפוט:
שיפוט עצמי  -בכל משחק ישפוט לחלופין שחקן חופשי מקבוצה אחרת .אם שחקן לא מרוצה
מהחלטות או קריאות של השחקן היריב ,הוא רשאי לקרוא לשופט ראשי/משקיף.

 .0חוקי המשחק הנוספים של אס"א עבור הענף:
מינימום נרשמים לכל נבחרת –  2שחקנים.
מקסימום נרשמים לכל נבחרת –  0שחקנים.
כל שחקן חייב להביא מחבט אישי ,תלבושת הכוללת מכנס וחולצה קצרים ונעלי ספורט .כדורים
יסופקו על ידי המארגנים.
ניצחון יקבע כאשר שחקן או זוג יזכה בשלוש מערכות מתוך ( 0כל מערכה עפ"י החוקה עד .)99
כל קבוצה תמנה עד  7שחקנים לכל תחרות ועד  0בסה"כ בכל אירוע .בכל תחרות ישוחקו  2משחקי
יחידים  +משחק זוגות.
קבוצה הזוכה ב 2 -ניצחונות מנצחת בתחרות.

ניקוד הטורניר:
הניקוד הכללי ייקבע עפ"י תקנון אס"א לניקוד.
הדירוג יקבע לפי מספר הניצחונות:
ניצחון = שתי נקודות ,הפסד = נקודה אחת ,הפסד טכני או אי הופעה = אפס נקודות ( 7:4חובה
במערכות).
במקרה של שויון בנקודות יקבע יחס המערכות הכללי.
במקרה של שוויון נוסף יקבע יחס המערכות בין הנוגעות בדבר (זכות חלקי חובה).
במידה ויחס המערכות שווה יקבע יחס הנקודות הפנימי בכל המערכות בין הנוגעות בדבר.
במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.
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תקנון אליפות בטניס שולחן (יחידים)
 .9כללי:
טורניר הטניס שולחן יתקיים במסגרת משחקי החורף באילת.
המשחקים יתקיימו לפי החוקה הנהוגה בליגה הלאומית בישראל ,למעט השינויים המפורטים בתקנון
זה ובתקנון אס"א.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הטורניר:
אם ישתתפו  6-5שחקנים יתקיימו המשחקים בשני בתים בשיטת ליגה בת סיבוב אחד ,בהתאם
להגרלה ,למעט ספורטאים מדורגים (שני הראשונים באליפות אס"א הקודמת ושחקנים המדורגים בין
 5הראשונים בישראל).
אם המשחקים יתקיימו בשיטת ליגה ייקבע הדרוג ע"פ המפורט בתקנון טנ"ש קבוצתי.
אם ישתתפו  0שחקנים ומעלה יתקיימו המשחקים בשיטת "המפסיד יוצא" (נוק אאוט) בהתאם
להגרלה שתקבע את סדר המשחקים ,למעט המדורגים כנ"ל.

 .7מנהלות הענף:
שיפוט:
שיפוט עצמי  -בכל משחק ישפוט לחלופין שחקן חופשי מקבוצה אחרת .אם שחקן לא מרוצה
מהחלטות או קריאות של השחקן היריב ,הוא רשאי לקרוא לשופט ראשי/משקיף.

 .0חוקי המשחק הנוספים של אס"א עבור הענף:
כל שחקן חייב להביא מחבט אישי ,תלבושת הכוללת מכנס וחולצה קצרים ונעלי ספורט .כדורים
יסופקו על ידי המארגנים.

שיטת המשחקים:
ניצחון במשחק ייחשב – זכייה בשלוש מערכות מתוך חמש( .כל מערכה ע"פ החוקה – עד .)99

2

