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תקנוןאליפותאס"אבטקוואנדו 
 .1כללי:
אליפות אס"א בטקוואנדו תתקיים במסגרת משחקי אס"א.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה הבינלאומית המקובלת על איגוד הטקוואנדו בישראל ,במידה ויש
שינוי של אס"א השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2הרשמות:
מינימום  2סטודנטים בשני משקלים שונים להרשמה קבוצתית ,בנים לחוד ובנות לחוד.
מקסימום  3סטודנטים מסניף לכל משקל ,בתנאי שיש תחרות קבוצתית באותו משקל.

 .3שיטה:


התחרות תתנהל ע"פ שיטת תחרות אישית ,עליה יוחלט ביום התחרות לפי מספר משתתפים,
בכל משקל בנפרד.
רישום הספורטאים  -עד  3ספורטאים מסניף בכל משקל.
אין לשנות ,להוסיף ,או להעביר ספורטאים לקטגוריות שונות לאחר מועד הרישום האחרון.
בבוקר לפני תחילת התחרות תתבצע שקילה ע"פ הנהלים לאימות משקלם של הספורטאים
בהתאם לקטגוריה בה הם רשומים.
ספורטאי שמשקל גופו לא יתאים בשקילה המחייבת לקטגוריה אליה נרשם (כנ"ל) יוכל
להשתתף בקטגורית משקל גבוהה יותר ,בלבד.
השקילה תתבצע ביום התחרות ,לפני התחלתה ואחר כך תתקיים ההגרלה.
התחרות האישית תתבצע בשיטת גביע (המפסיד יוצא).
כל קרב הוא בן  3סיבובים של  2דקות ,כאשר בין כל סיבוב יש הפסקה של דקה אחת.
כל סניף רשאי לרשום עד  3מתחרים בכל קטגורית משקל .לא יתמודדו שני מתחרים מאותו
סניף בסיבוב הראשון.
בכל קטגוריה שני המפסידים בחצי הגמר זוכים במדליית ארד











 .4קטגוריות משקל:
סטודנטיות
סטודנטים
משקל עד  44ק"ג משקל עד  44ק"ג
משקל  54-58ק"ג משקל  44-41ק"ג
משקל  45-22ק"ג משקל  41-44ק"ג
משקל  22-24ק"ג משקל  44-45ק"ג
משקל  24-42ק"ג משקל  45-23ק"ג
משקל 42-45ק"ג משקל 23-24ק"ג
משקל  45-54ק"ג משקל 24-42ק"ג
משקל מעל  54ק"ג משקל מעל  42ק"ג
הערה :יתכן שעקב מיעוט מתחרים יאלצו המארגנים לאחד קטגוריות.

 .4חוקי המשחק של אס"א:
.1
.2

אליפות הטקוואנדו היא אליפות אישית וקבוצתית.
האליפות תחשב כאליפות רשמית בתנאי שיירשמו אליה לפחות  3סניפים.
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.3

הקבוצה שתנצח תוכרז כאלופת אס"א ,בכל מין בנפרד.

דירוגקבוצתי :














במקרה של בטול תחרות במשקל כלשהו בגלל אי הופעה מספקת של ספורטאים
לאותו משקל ביום התחרות( ,בניגוד להרשמה המחייבת) יינתן הניקוד הקבוצתי
כמקובל ע"פ ההרשמה הסופית (שהתקבלה  3ימים לפני התחרות).
שנוי במשקל בבוקר התחרות (בשקילה)  -במקרה כזה לא יינתן ניקוד קבוצתי
לסניף מעבר לאמור בתקנון  -עד  2ספורטאים מאותו סניף בקבוצת משקל.
כל משתתף בכל קבוצת משקל יקבל ניקוד בהתאם לדירוגו ומספר המשתתפים
באותה קבוצת משקל ( N - 2 ,N – 1 ,1 + Nוכד') סכום הניקוד האישי של
ספורטאי הסניף בכל הקטגוריות יקבע את הניקוד הקבוצתי ובלבד שלא יחושבו
יותר מ  – 2ספורטאים מאותו סניף בקבוצת משקל כלשהי.
הניקוד ממקום  4ואילך יהיה ממוצע הניקוד מהמקום ה  - 4והלאה.
 oהבהרה :כל מתחרה שנרשם בקטגורית משקל נלקח בחשבון לצורך
הניקוד הקבוצתי (לא עבור קבוצתו)
 oלדוגמא 11 :משתתפים בקטגורית משקל:
N + 1 = 11 
 N – 1 = 5 וכך הלאה ,אבל מהספורטאי ה 4-יקבלו כולם  3נק'
( – 1,2,3,4,4ממוצע הוא .)3
קבוצה שתצבור את מקסימום הנקודות תזכה באליפות.
קבוצת משקל תחושב בתחרות הקבוצתית רק אם השתתפו בה לפחות  3ספורטאים
מ  - 2סניפים שונים.
אם מספר קבוצות תגענה לסכום נקודות שווה ,ייקבע הדירוג לפי מספר הניצחונות
האישיים בכל הקרבות.
אם כמה קבוצות תגענה למספר תגענה למספר ניצחונות אישיים שווה ,ייקבע
הדירוג על פי הניקוד שצברו המתחרים בניצחונותיהם האישיים ,בדומה לשיטת
ליגה.
אם גם לאחר ההשוואה הנ"ל יהיה מספר הנקודות שווה ,יוגרל משקל אחד לקרב
נוסף.

 .2מנהלות הענף:
.1
.2

השופטים יהיו מוסמכים מטעם התאחדות הטקוואנדו ,וממערך השופטים שלו.
ארגון התחרות לפי הנחיות ועדת שיפוט וועדת ארגון של ההתאחדות הישראלית.

\\\10.0.0.7\docs_avigilשונות\תקנונים\תקנוני תחרויות אסא \2114תקנון טקוואנדו .docx2114

המרכז האקדמי רופין – בית הסטודנט
המרכז האקדמי רופין ,מיקוד 04204
טל 40-3004907 :פקס40-3004900 :

info@asa.org.il
עמותה רשומה מס'
05-447-323-7
2

RUPPIN ACADEMIC CENTER – STUDENT HOUSE
R UPPIN A CADE MIC C ENTER - 40250 ISRAEL
TEL : ++972-9-7990193 FA X : ++972-9-7990194

