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   ענף הסקווש- 19 -משחקי המכביה ה

    

כלל התחרויות  המאורגנות על ידי , החל מיום פרסום מסמך זה, 15.4.11בהתאם להחלטת הועד המנהל מיום 

  .19- התאחדות הסקווש בישראל יהוו חלק ממשחקי הדירוג לקראת המכביה ה

וזכות מועדוני הסקווש , והניקוד לכל תחרותשיטת הדירוג , מסמך זה מפרט את התנאים להשתתפות בתחרויות

  .19- ואירוח משחקי המכביה ה, השונים לאירוח תחרויות הדירוג

  

 כרטיס שחקן  .א
כל שחקן סקווש המעוניין לקחת חלק פעיל בתחרויות ההתאחדות חייב , )14סעיף (על פי תקנון ההתאחדות 

כרטיס השחקן יונפק . השנה הקלנדריתלהחזיק  כרטיס שחקן מאת התאחדות הסקווש התקף עד לסוף אותה 

  .אחת לשנה

  .  יורשו לקחת חלק אך ורק שחקנים בעלי כרטיס שחקן בתוקף19-במשחקי הדירוג של המכביה ה

  . ותשלום דמי חבר עבור ההתאחדות, כרטיס השחקן כולל תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות למקרה פציעה

דות הסקווש מעקב ופיקוח אחר שחקני הסקווש בישראל ולנהל לאפשר להתאח, בין השאר, כרטיס השחקן נועד

הכרטיס ישמש למעקב אחר השתתפות השחקנים בתחרויות ושיבוצם בדירוג , כמו כן. את דירוג השחקנים

  .בנוסף יקנה לבעליו הטבות והנחות אשר יתפרסמו מעת לעת באתר האינטרנט של ההתאחדות. הארצי

  

  :תנאים לקבלת כרטיס שחקן

, המחויב על פי חוק הספורט, תשלום זה כולל ביטוח תאונות אישיות שנתי.  150₪  של בסךשנתי תשלום .1

 .עבור התאחדות הסקווש ₪ 60ודמי חבר בסך 

 ).אוקטובר, יולי, אפריל(עבור תשלום הביטוח השנתי  ₪ 15בכל רבעון תנתן הנחה בסך  .2

 . השנהוהסכום יהיה זהה לאורך כל, בתשלום דמי החבר לא תינתן הנחה .3

 . בדיקת ארגומטריה בתוקףהצגת , מעל גיל זה. אישור רפואיהצגת מחוייבים ב - 17ילדים עד גיל  .4

בהצגת הבטוח ובהצהרה שהבטוח מכסה  יחויב ,שחקן אשר מבוטח בביטוח תאונות אישיות באופן פרטי .5

 . 60₪בתשלום דמי החבר בסך רק  יחויב במקרה כזה. מקרה של פציעה בזמן תחרות סקווש

 .לא יחויב בתשלום דמי החבר, אשר לא תחשב לצורכי דירוג ,תחרות בודדתב להשתתףשחקן אשר מעוניין  .6
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. י ההתאחדות"תיערך בדיקת ארגומטריה במחיר מסובסד ע, לפני התחרויות במאי ודצמבר, פעמיים בשנה .7

 .הבדיקה תיערך בניידת מיוחדת אשר תגיע לאחד המועדונים במרכז הארץ

  

  ? בדיקת הארגומטריהלכמה זמן תקפה

  :מתוך חוק הספורט

  . מדי שנה35- והחל בשנתו ה, 34-  ו32, 27, 23, 17בדיקה ארגומטרית תיערך לספורטאי בשנה שבה הגיע לגיל  

  .יש לשמור את תוצאות הבדיקה ולעקוב אחר תאריך פקיעת תוקפה בהתחשב בגיל השחקן, לכן

  

  ?מה נותן לי כרטיס שחקן

 או אשר הינם בחסות ההתאחדות, י ההתאחדות"ת המאורגנות עהזכות להשתתף בתחרויו. 

  אשר תקף בכל פעילות סקווש במסגרת ההתאחדות, י חוק הספורט" כמחויב עפ שנתיפציעותביטוח. 

 צבירת נקודות זכות לשיבוץ בדירוג הארצי.  

  ם ההתאחדותטע לתחרויות ממשמעותית בדמי הרישוםהנחה. 

 ודעות בדבר תחרויות ואירועים שוניםהצטרפות לרשימת התפוצה וקבלת ה.  

 רלוונטיים מפעם לפעם עם גופים התאחדות שיהיו לם מיהנחות והטבות בבתי עסק שונים בהתאם להסכ

 ).יפורסם באתר האינטרנט(

  

  תחרויות הדירוג     .ב

 .התאחדות הסקווש בישראל יהיה בכפוף לתקנון התחרויות של ניהול תחרויות הדירוג .1

הצגת כרטיס , ב לדרוש מהשחקנים אשר מעוניינים להשתתף בתחרויות הדירוגהמועדון המארח יחוי .2

 .ביטוח ובדיקה רפואית, שחקן

 .ניהול התחרות יהיה באחריות המועדון המארח או על ידי נציג מטעם ההתאחדות .3

 :ניהול תקציב התחרות וגביית הכספים יהיה באחת משתי הדרכים הבאות .4

 . להתאחדות)ביטוחהללא (ממחיר דמי הרישום  20%שו  כאשר יופר,על ידי המועדון המארח  .א

 .למועדון המארח) ביטוחללא ה(ממחיר דמי הרישום  20% כאשר יופרשו ,על ידי ההתאחדות  .ב
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 עבור תחרות בוגרים )למחזיקי כרטיס שחקן (גובה התשלום, עד למשחקי המכביה הקרובים, בכל מקרה .5

 .ויות נוערבתחר ₪ 60ולא יעלה על , לשחקן ₪ 80לא יעלה על 

אליו . בתחרויות הנוער ₪ 80 - ו, בתחרויות בוגרים ₪ 100גובה התשלום לשחקנים ללא כרטיס שחקן יהיה  .6

 .יתווסף תשלום עבור ביטוח חד פעמי

- יהיו זכאים להתמודד על אירוח  משחקי המכביה ה, רק מועדונים אשר יארחו לפחות שתי תחרויות דירוג .7

19. 

  

  ז תחרויות הדירוג"לו  .ג

התאריכים המדוייקים יפורסמו במועדונים . וניתן לשינוי על פי החלטת ההתאחדות, ז הבא הינו עקרוני"הלו

  . השונים ובאתר האינטרנט של ההתאחדות

  2011יולי  .1

 2011 אוקטובר .2

 אליפות הארץ - 2011דצמבר  .3

 2012מרץ /פברואר .4

 2012מאי /אפריל .5

 2012יולי  .6

 2012אוקטובר  .7

 אליפות הארץ - 2012דצמבר  .8

 2013מרץ /פברואר .9

 2013מאי /אפריל .10

  

  ניקוד וזכאות לדירוג  .ד

 מהתחרויות המצוינות 5 -מחויב להשתתף לפחות ב, שחקן המעוניין להשתתף בסגל הנבחרת למכבייה .1

 .לפחות שתיים במהלך השנה שקודמת למשחקי המכביה, מתוכן .לעיל
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להחזיק בכרטיס שחקן בתוקף , חדותלהיות חבר בהתא ,המעוניין בצבירת נקודות דירוגחובה על כל שחקן  .2

 . בתוקףארגומטרית/כאמור וכן בביטוח ובדיקה רפואית, לכל שנה קלנדרית

 .'שיטת הניקוד מפורטת בניספח א .3

וזה יהיה ניקודו של אותו , סך הניקוד מארבעת התחרויות הטובות ביותר של כל שחקן יחולק בארבע .4

 . שחקן למשחקי המכביה

 .)הקטגוריה בה יתחרה במכביה (קטגורית גיל אחתאך ידורג רק ב, קטגוריות גיל 2 -שחקן רשאי להירשם ל .5

 ביום פתיחת 45 שחקן שיהיה בן –לדוגמא (הגיל בו יהיו במכבייה שחקנים יוכלו לשחק בקטגורית  .6

  +).45יוכל להתחרות בכל התחרויות עד למכבייה  בקטגוריית , המכבייה

ל הנוכחית של השחקן לקטגורית הגי, כלומר. שר רק רישום רגיליתאפ, באליפות ישראל, 6בניגוד לסעיף  .7

  .יותר" צעירה"ולאחת 

הישגם   עבורניקוד נוסףיינתן  ,עד למכביהלשחקנים אשר יעברו קטגורית גיל , באליפות ישראל בלבד .8

 .בקטגורית הגיל שלהם

 .רוג הגבוה יהיו בסגל הנבחרות למכבייהיהשחקנים בעלי הד, בתום התחרויות .9

 . באותה תחרות0קן שלא שיחק בתחרות מסוימת יקבל ניקוד שח .10

 .יפורסם באתר ההתאחדות הדירוג המעודכן, בתום כל תחרות .11

ל ההתאחדות יהיו אחראים לקביעת הדירוג בהתאם "בשיתוף מזכ, ששמו יפורסם, נציג הועד המנהל .12

על בקשת חריגים . ג בלבדובסמכותם הבלעדית להחליט בבקשות חריגים לענין הדירו, לקריטריונים כאמור

   .  ימים ממועד פרסום הדירוג שקדם לבקשת השחקן10 -להיות מוגשת עד ולא יאוחר מ

 

A  
__________________  

  ד"עו, עופר לוי

  ר התאחדות הסקווש בישראל"יו
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  : שיטת הניקוד–' ניספח א

  שחקנים בקטגוריה32 -יותר מ    שחקנים בקטגוריה32 -פחות  מ
     

 ניקוד מיקום
אליפות 

 ניקוד מיקום  ראליש
אליפות 
 ישראל

1 200 250  1 400 500 
2 175 219  2 375 469 
3 150 188  3 350 438 
4 125 156  4 325 406 
5 100 125  5 300 375 
6 85 106  6 285 356 
7 70 88  7 270 338 
8 55 69  8 255 319 
9 40 50  9 240 300 

10 35 44  10 230 288 
11 30 38  11 220 275 
12 25 31  12 210 263 
13 20 25  13 200 250 
14 15 19  14 190 238 
15 10 13  15 180 225 

16-32 5 6  16 170 213 
    17 160 200 
    18 155 194 
    19 150 188 
    20 145 181 
    21 140 175 
    22 135 169 
    23 130 163 
    24 125 156 
    25 120 150 
    26 115 144 
    27 110 138 
    28 105 131 
    29 100 125 
    30 95 119 
    31 90 113 
    32 85 106 
    33+ 80 100 

  


