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

 .2מבנה הטורניר:
טורניר בנים וטורניר בנות:
יוחלט עפ"י כמות ההרשמות

 .7מנהלות הענף:
שיפוט:
כל שחקן אחראי על הקריאות בצד המגרש שלו .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 ספורטאים לסניף  ,2מקסימום נרשמים .0
קפטן הקבוצה חייב להעביר את רשימת הדירוג של הספורטאים בקבוצה – הרשימה לא ניתנת לשינוי
עד סוף הטורניר ,הרשימה תועבר למנהל התחרות בוועדה הטכנית שתתקיים יום לפני התחרות.
ניצחון במשחק ייחשב זכייה במערכה אחת בת שמונה משחקונים .בתוצאת שוויון  3במניין
המשחקים ,ישוחק שובר שוויון עד  3נקודות.
בכל תחרות ייערכו שני משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד .הקבוצה שתצבור שני ניצחונות תוכרז
כמנצחת ,חובה לקיים את שלושת המשחקים כדי להימנע משוויון בתוך הבית.
משחק הזוגות  -המשחק יהיה משחק עד שמונה משחקונים אבל יתחיל מהתוצאה  2:2ויתקיים לפי
מתכונת של  , NO ADDשוויון נקודה מכריעה.
אין להחליף שחקנים ו/או את דירוגם לאחר שנקבע סדר המשחקים.
ניקוד הטורניר:
הדירוג יקבע לפי מספר הניצחונות:
ניצחון = שתי נקודות ,הפסד = נקודה אחת ,הפסד טכני או אי הופעה = אפס נקודות ( 7:4חובה
במערכות).
במקרה של שוויון נקודות בטבלת הליגה ,ייקבע הדירוג על פי תוצאת המפגש בין הקבוצות השוות.
במקרה של שוויון נוסף יקבע היחס עפ"י היחס של מספר הניצחונות.
במקרה של שוויון נוסף יקבע היחס עפ"י היחש של המערכות של הקבוצות המעורבות.
במקרה של שוויון נוסף יקבע היחס עפ"י היחס של הנקודות הקטנות.
במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.
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