תקנון טניס שולחן
כללי
 .1הוראות תקנון זה ,הינן ייחודיות לענף טניס השולחן ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי.

 .2המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה

באיגוד טניס השולחן בישראל  ,להוציא

הוראות מיוחדות ,המפורטות בתקנון זה.

המשתתפים
 .3אסורה השתתפותם במשחקים של שחקנים הרשומים באיגוד טניס השולחן לעונת המשחקים
המתאימה ,בשתי הליגות העליונות.

לפני המשחק

 .4לפני תחילת כל משחק ,תגיש כל קבוצה לשופט את כרטיסי הליגה של השחקנים האמורים
להשתתף באותו משחק.

 .5כל משחק יחל בשעה שנקבעה לו  .על כל קבוצה להגיע לאולם בו מיועד להתקיים המשחק15 ,
דקות לפני תחילת המשחק  .לא תגיע אחת הקבוצות בזמן שנקבע לפתיחת המשחק

 ,או

שהרכבה יהיה פחות מ  2 -שחקנים ,ימתין השופט  15דקות מעבר לזמן שנקבע לתחילת
המשחק ואם לא התייצבה קבוצה בהרכב כאמור לעיל  ,לא יקיים השופט את המשחק וידווח
על כך לוועדת הליגה והגביע.

שיטת המשחקים
 .6המשחקים יתקיימו בין  3שחקנים מכל קבוצה  ,כאשר כל שחקן ישחק שני משחקים  .ראש
הקבוצה יקבע את השחקנים שישתתפו במשחקים וסדר הופעתם.

 .7קבוצה אשר תזכה ב  4 -ניצחונות אישיים ,תזכה בניצחון.
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 .8סדר המשחקים על השולחנות ייקבע אך ורק ע"י מנהל התחרות.

שיטת הדירוג
 .9ניצחון במשחק מקנה  2נקודות ,שיוויון מקנה  1נקודה והפסד  0 -נקודות ,במקרה של הפסד
טכני יקבעו תוצאות מערכות .0-11 ,0-11

.01קבוצה אשר תזכה עם סיום המשחקים במספר הנקודות הרב ביותר
ובתואר אלופת המחוז ו /או הבית והקבוצות במקום השני ואילך

 ,תזכה במקום הראשון
 ,ידורגו בהתאם למספר

הנקודות שזכו.

.11אם לשתי קבוצות  ,יהיה מספר נקודות ש ווה ,תדורג ראשונה הקבוצה בעלת הפרש הנצחונות
הבודדים העדיף.

.21במקרה ולשתי הקבוצות יהיה מספר נקודות שווה

והפרש נצחונות בודדים

שווה ,תדורג

ראשונה הקבוצה בעלת הפרש המערכות העדיף.

.31אם ליותר משתי קבוצות יהיה מספר נקודות שווה  ,תיערך טבלה נפרדת  ,כאילו נערכה ליגה
פנימית בין קבוצות אלו וראשונה תדורג הקבוצה שלה:

א .מספר הנקודות הרב ביותר;

ב .במקרה של שיוויון במספר הנקודות ,בעלת הפרש הנצחונות הבודדים העדיף;

ג .במקרה של שיוויון גם בהפרש הנצחונות הבודדים ,בעלת הפרש המערכות העדיף;

.41במידה ועדיין יימשך השיוויון ייערך משחק מכריע בין שתי הקבוצות.
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בסיום המשחק
.51דו"ח השופט הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למצב האולם

 ,שעת התחלת המשחק וסיומו ,

תוצאות המשחק וכן כל העובדות הנוגעות למשחק והתקריות אשר אירעו במהלכו ולאחר
סיומו.
כל השאלות הנוגעות לחוקיות השחק

נים אשר שותפו במשחק  ,פירוש החוקים הנוגעים

לעובדות אשר צויינו ע "י השופט בדו "ח השיפוט והסקת המסקנות החוקיות וכן אישור או אי
אישור תוצאות ,יהיו בסמכות של ועדת הליגה ו/או ועדת המשמעת ,הכל לפי העניין.

.61כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה תשובה בתקנון זה
טניס השולחן.
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 ,פיתרונה ייקבע לפי תקנון איגוד

