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  2013מאי  15

  

  19 –משחקי המכביה ה   הנדון:

  14.5.2013מיום  ועדת דירוג חריגיםהחלטת                                         

  

בגין הבקשות עדת החריגים (להלן: "ועדת החריגים") התאחדות הסקווש מבקשת לעדכן בזאת את  החלטת ו

דירוג שחקני הסקווש החברים בהתאחדות למשחקי המכביה ש במסגרת שהשונות שהוגשו על ידי שחקני הסקוו

  .19-ה 

  

 הבהרה להרכב נבחרות המכביה: .1

משחקי המכביה ודירוג שחקנים מבוצע בהתאם לקטגוריות הגיל השונות כפי שנקבעו על ידי ההתאחדות   )א

 למכביה. +) כאשר מכל קטגורית גיל תורכב נבחרת ישראל60+, 55+, 50+, 45+, 40+, 35(פתוח, 

ם תחרויות הדירוג והחלטות ועדת והשחקנים המדורגים ראשונים בת 8הרכב הנבחרת ימנה את   )ב

 החריגים.

 הרכב הנבחרת לתחרויות הקבוצתי והיחידים יהיה כדלקמן:  )ג

i. :ישחקו חמשת המדורגים הראשונים בלבד    קבוצתי 

ii. :ישחקו כל שחקני השמיניה.   יחידים  

נימנים על הנבחרת יתקיימו משחקי דירוג בין שמונת השחקנים ככלל לאחר קביעת שמונת השחקנים ה  )ד

שתתפו במשחקים הקבוצתיים. הדירוג הסופי על מנת לקבוע את חמשת השחקנים שיבכל קבוצת גיל 

בין חמשת חברי הנבחרת הקבוצתית ייקבע על ידי הקבוצה עצמה בין באמצעות משחקי דירוג ובין 

להענות לבקשות של  יםים בהם החליטה ועדת החריגבהסכמה בין חברי הנבחרת. באותם המקר

שחקנים להמנות על הנבחרת למרות שלא עמדו בקריטריונים ייקבע הדירוג בהתאם לקבוע בהמשך 

 מסמך זה ספציפית לגבי כל קבוצת גיל.

 פניות לועדה: .2

ן ות התקנובכל קטגורית גיל, ובהתאם להוראהועדה סקרה את כלל הפניות שהוגשו להחלטת הועדה 

  החליטה כדלקמן:

  

 פתוח:  .א

i. .הוגשה פנייה מטעם ליעד הר בנוגע לדירוג השחקנים 
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ii.  הוגשה פנייה מטעם דניאל פולישוק להכלל בנבחרת למשחקים האישיים אבל לא למשחקים

 הקבוצתיים.

    : הוחלט

לדירוג הפנימי של השחקנים בין שמונת שחקני הנבחרת אין משמעות אופרטיבית שכן על   )א

ם משחקי דירוג על מנת לקבוע את חמשת שחקני הנבחרת שיישחקו בתחרות הנבחרת לקיי

הקבוצתית. יחד עם זאת הואיל ומתמטית הייתה טעות ולליעד הר היו יותר נקודות דירוג 

מאשר אורי אלימלך ליעד ידורג (בשלב זה ועד להשלמת משחקי הדירוג של הנבחרת) לפני 

  אורי אלימלך.

דים בלבד ולא ישתתף במשחקי הדירוג ית למכביה למשחקי היחדניאל פולישוק יצורף לנבחר  )ב

 לנבחרת שתשחק במשחקים הקבוצתיים.

חמישה הראשונים יימנו על נבחרת ישראל היקיימו משחקי דירוג כאשר  1-7המדורגים   )ג

 למשחקים הקבוצתיים.

 

 :+35  .ב

להם לשחק בנבחרת  לאפשר הוגשו פניות מטעם דיוויד נסימיאן, דניאל גרוסווי, תומר נוח וערן וגנר

  .למרות שלא עמדו בקריטריונים

בקבוצת הגיל הזו ישנם רק חמישה שחקנים שעמדו בקריטריונים לאור העובדה כי   :הוחלט

החליטה הועדה כי השחקנים מקורן בפציעות של השחקנים כלל הפניות שוהעובדה 

כאשר  משחקי דירוג 2013 מאי 25עד  19במהלך השבוע שבין  ניהםהנ"ל יקיימו בי

שלושת הראשונים במשחקי הדירוג יצורפו לחמשת השחקנים שכבר הבטיחו את מקומם 

את משחקי הדירוג בצורת ליגה בין בנבחרת למכביה. באחריות השחקנים לתאם ביניהם 

  ארבעת השחקנים.

 

 :+40  .ג

  ' לעיל.ד 1יף כו משחקי דירוג בהתאם להוראות סעלא הוגשה כל פנייה ויער

 

 :+45  .ד

i. על ידי יניב בן ארי, רן פפיר, דוד קים ועידו קידר בנוגע לדירוג השחקנים. הוגשו פניות 

ii. .הוגשה פנייה על ידי אביב בושניסקי להצטרפות למשחקי המכביה 

  



 

  
  
  

 

  .Israel Squash Rackets Association Ltd בע"מ התאחדות הסקווש בישראל
  377חלצ/

Shivat Hac ,4              46505             , הרצליה4שדרות שבעת הכוכבים  hochavim, Hertzliya 
  Tel: 972-9-7423583                                                                                                         09-7423583טלפון:

  www.squashchamps.com: אתר                                             squashisrael@gmail.com: דואר אלקטרוני

                        

  

 

    :הוחלט

המקנים זכאות גים הראשונים עמדו בקריטריונים לאור העובדה כי חמשת המדור  )א

ת השחקנים הנ"ל יימנו ה ועדת החריגים כי חמשלהשתתפות במשחקי המכביה החליט

על הנבחרת הקבוצתית של קבוצת הגיל. להשגות לגבי הדירוג הפנימי ביניהם אין בשלב 

זה כל חשיבות שכן ממילא על הנבחרת לקבוע את הדירוג בין חמשת השחקנים, בין 

 באמצעות משחקי דירוג ובין בהסכמה בין השחקנים.

 אביב בושינסקי יצורף לנבחרת ויוכל להשתתף במשחקי היחידים במכביה.  )ב

  

 +:50  .ה

 להצטרף לנבחרת למכביה. וגל לב רן, הוגשה פניה על ידי חיים ביטרמן

לאור העובדה כי ארבעת המדורגים הראשונים עמדו במכסת המשחקים המקנים זכאות   :הוחלט

חיים ביטרמן, בנצי בן נמר וגל כי להשתתפות במשחקי המכביה החליטה ועדת החריגים 

. השחקן משחקי דירוג 2013מאי  19-25יערכו ביוזמתם במהלך השבוע שבין לב רן 

שידורג ראשון יצורף לנבחרת הקבוצתית. שאר השחקנים יצורפו לנבחרת ויוכלו 

באחריות השחקנים לתאם ביניהם את משחקי  להשתתף במשחקי היחידים במכביה.

  השחקנים. שלושתן הדירוג בצורת ליגה בי

  

 

 :+55  .ו

   .ניקי קפילוטוולום קינן, שהוגשו פניות על ידי אילן שמעוני, 

 הודיע על פרישה ממשחקי המכביה עקב פציעה. 5אודי פלס המדורג 

בקריטריונים ולאור  לעמוד מנומ השמנע האילן שמעוני סבל מפציעלאור העובדה כי   :הוחלט

שחקנים שעמדו בקריטריונים ויימנו על לשלושת ה שיצורףהוחלט  הוראות התקנון

  הנבחרת הקבוצתית בקבוצת הגיל. 

 5-7שלום קינן, ניקי קפילוטו וגדי קורן המדורגים חליטה ועדת החריגים כי בהתאם, ה

משחקי דירוג. השחקן שידורג  2013מאי  19-25יערכו ביוזמתם במהלך השבוע שבין 

צורפו לנבחרת ויוכלו להשתתף ראשון יצורף לנבחרת הקבוצתית. שאר השחקנים י

באחריות השחקנים לתאם ביניהם את משחקי הדירוג במשחקי היחידים במכביה. 

  השחקנים. שלושתבצורת ליגה בין 
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 +:60  .ז

   הוגשו פניות על ידי שמואל גושן, אברהם יצחק

לאור העובדה כי ארבעת המדורגים הראשונים עמדו במכסת המשחקים המקנים זכאות   :הוחלט

ברגר ברוך, אברהם יצחק שתתפות במשחקי המכביה החליטה ועדת החריגים כי לה

משחקי דירוג.  2013מאי  19-25יערכו ביוזמתם במהלך השבוע שבין ושמואל גושן 

השחקן שידורג ראשון יצורף לנבחרת הקבוצתית. שאר השחקנים יצורפו לנבחרת ויוכלו 

ם לתאם ביניהם את משחקי באחריות השחקני .להשתתף במשחקי היחידים במכביה

  השחקנים. שלושתהדירוג בצורת ליגה בין 

 

 

 השגות על החלטת ועדת החריגים .3

 מצ"ב להחלטה זו דירוג מעודכן בהתאם להחלטת ועדת החריגים הנ"ל.  .א

יהא ערער על החלטת ועדת החריגים כאמור לעיל כל שחקן העשוי לראות עצמו כנפגע ו/או המבקש ל  .ב

 .12:00למאי בשעה  17עד יום רשאי לעשות כן 

 .israelsquash@gmail.comכתובת לטענות כאמור יוגשו למשרדי ההתאחדות בהודעת דוא"ל   .ג

שחקן שיגיש כתב הטענות לאחר המועד האמור לעיל יחשב כמי שלא פנה או ויתר על זכותו לפנות   .ד

 להגיב.

 

   .12:00למאי בשעה  19לא יאוחר מיום ת הדירוג הסופי ועדת החריגים תפרסם א .4

  

  
  

  בכבוד רב ובברכה,    
  

  התאחדות הסקווש בישראל


