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תקנון אס"א לאליפות סקווש
 .1כללי:
אליפות הסקווש תתקיים במסגרת משחקי החורף באילת.
תקנון הענף מבוסס על החוקה הבינלאומית לסקווש ,במידה ויש שינוי של אס"א השינוי מחייב ולא
החוקה הבינלאומית לסקווש.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה האליפות:
האליפות הינה אישית וקבוצתית ופתוחה לכל סניפי אס"א.
הועדה המארגנת רשאית לערוך שנויים בתקנון בהתאם למספר הנרשמים ומספר המגרשים.
אם תשתתפנה עד וכולל  5קבוצות יתקיימו המשחקים בשיטה שתקבע ע"י מנהלי האליפות.
אם תשתתפנה  6-8קבוצות הן תחולקנה לשני בתים .הראשונה מכל בית תעלה למשחק הגמר.
אם תשתתפנה  9קבוצות ,הן תחולקנה ל 3 -בתים .בכל בית יתקיימו המשחקים בשיטת ליגה בת
סבוב אחד .הראשונה מכל בית תעלה לבית הגמר ,שיתנהל בשיטת ליגה בת סבוב אחד.
אם תשתתפנה מעל  9קבוצות תקבע שיטת המשחקים בנפרד.

 .3הרשמות:
מינימום  2שחקנים להרשמה קבוצתית.
מקסימום  4שחקנים להרשמה קבוצתית.

 .4חוקי אס"א עבור הענף
אליפות קבוצתית:
כל קבוצה תעמיד למפגש  2משתתפים ותמסור מראש את דירוגם (ראשון-שני-שלישי.)...
יתקיימו שני משחקים ,במקביל או ברצף:
א .בין המדורגים הראשונים
ב .בין המדורגים השניים.
ניצחון ייקבע בשקלול תוצאות שני המשחקים בין המדורגים .במידה וייווצר שוויון ,יקבע יחס המערכות.
במצב של שוויון ביחס המערכות יקבע יחס נקודות המשחק .במקרה של שוויון במשחקים ,במערכות ובנקודות
המשחק ,יתקיים משחק שלישי וקובע .אם יהיה שוויון לאחר המשחקים הנ"ל יתקיים משחק נוסף בין
השחקנים שכל קבוצה תבחר להציב.
כל משחק יתקיים בשיטת הטוב מ 3 -מערכות.
ניתן להחליף שחקנים ו/או את דירוגם הפנימי ,בין המפגשים אך לא באמצע מפגש( .מפגש = תחרות בין 2
קבוצות).
דירוג וניקוד קבוצתי:
עבור ניצחון (זכיה ב 2 -משחקים) במפגש תקבל קבוצה  3נק'.
עבור הפסד במפגש תקבל קבוצה  1נקודה .עבור הפסד טכני –  0נק' ( 2:0חובה במערכות)
מספר הנקודות הסופי בסיום משחקי הליגה יקבע את דרוג הקבוצות.
במקרה של שוויון בנקודות בטבלה בין שתי קבוצות תדורג גבוה יותר הקבוצה שניצחה במפגש ביניהן.
במקרה של שוויון נוסף יקבע הפרש המערכות הכללי (זכות פחות חובה).
במקרה של שוויון נוסף יקבע הפרש הנקודות הקטנות הכללי (זכות פחות חובה).
במקרה של שוויון נוסף יקבע המאזן שבין המדורגים הראשונים של הנוגעות בדבר בלבד.
במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.
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אליפות אישית:
כל סניף רשאי לשתף עד  5שחקנים.
אם ישתתפו עד  5שחקנים הם ישחקו בשיטת ליגה בת סבוב אחד ,כאשר שני הראשונים בטבלת הליגה ייפגשו
במשחק הגמר.
אם ישתתפו  6-8שחקנים הם יחולקו לשני בתים וישחקו בכל בית בשיטת ליגה בת סבוב אחד .שני הראשונים
מכל בית יעלו לחצי גמר( .צולב).
אם ישתתפו  9שחקנים הם יחולקו ל 3 -בתים .בכל בית יתקיימו המשחקים בשיטת ליגה בת סבוב אחד –
הראשון מכל בית יעלה לבית הגמר שיתנהל בשיטת ליגה בת סבוב אחד.
אם ישתתפו  10שחקנים ומעלה יתקיימו המשחקים בשיטת ,המפסיד יוצא".
המשחקים יתקיימו בשיטה של "הטוב משלוש מערכות".
קביעת סדר המשחקים בתחרות האישית בסקווש יקבע לפי הנתונים הבאים:
 .1דרוג ארצי
 .2דרוג אס"א לפי המיקום באילת שנה שעברה
 .3לפי הגרלה שתתקיים במקום

 .5מנהלות הענף:
שיפוט:

בכל משחק ישפוט שחקן חופשי.
ציוד:

כל שחקן חייב להביא מחבט אישי.
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