
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ארצית:  הנחיות לתחרות
  סוג טורניר מבנה הטורניר שיטת המשחקים  פריסת הטורניר  רישום לטורניר 

 

 

הרישום מתבצע  
דרך אתר 

 האיגוד

 

 
 צ"יום חמישי אחה -שלב בתים

 

  -3  מקומות  ,גמר  חצי   ,גמר  רבע  שלב
 הבוקר  משעות  שישי   -וגמר  4

 
 

      

 

 

   - הטוב משלוש מערכות        

      21,21,15 
         

 

 
 קבוצות בטורניר  12

 MDקבוצות  8
 עולות מהמוקדמות  4

 

 

טורניר  
 מרכזי 

 

 

 
 'רמה א
 /בוגרים 

 תובוגר
 עלות הרישום
 לזוג לטורניר

 ₪   120הינה  

    

 אחה"ציום חמישי 
 משחקים -קבוצות 16

 בשני סיבובים
 קבוצות עולות לטורניר המרכזי  4כ "סה

 מוקדמות

בבוקר   שישי  יום  -בתים  שלב 
 21מערכה אחת עד  עם תום המוקדמות   מיד

   

הרישום מתבצע  
דרך אתר 

 האיגוד
 

עלות הרישום  
 לזוג לטורניר

 ₪   80הינה  

 חצי  ,רבע גמר ,שלב שמינית גמר
  -וגמר  3-4  מקומות  ,גמר

 משעות הבוקר  שישי

   -גמר            
  - )הטוב משלוש מערכות 

21,21,15 ) 

 קבוצות בטורניר  24
 MDקבוצות  16

 עולות מהמוקדמות  8

טורניר  
 מרכזי 

 

 
 'ב   רמה 

  /  בוגרים 
 בוגרות

 21מערכה אחת עד  יום שישי בבוקר 
 משחקים סיבוב אחד -קבוצות 16

 קבוצות עולות  8 כ"סה 
 לטורניר המרכזי 

 מוקדמות

   חופים   בכדורעף  ישראלי   סבב   תקנון



 

 

 
 

  סוג טורניר מבנה טורניר  שיטת משחקים  פריסת משחקים  רישום לטורניר 

הרישום מתבצע דרך אתר  
 האיגוד

עלות הרישום לזוג  
 לטורניר

 ₪   50הינה  

 

 החל משעות חמישי יום 

 21עד    1מערכה  

 

 

 קבוצות בטורניר  12-16

 

 מרכזי

 נערים /נוער

 בנות /בנים  

      -גמר             הבוקר 

  - )הטוב משלוש מערכות   
11,15,15 )  

   

      

   :הנחיות לתחרות
 

 עלויות השתתפות )המחיר הינו לזוג(: 

 ₪  120 –רמה א'  •

 ₪  80 –רמה ב'  •

     ₪ 50 – נערים/נוער •

 

 :נוהל פרישה מטורניר

 לאחר סיום מועד ההרשמה לא יוחזר דמי ההרשמה. הסתיימה.מה במידה וההרשמה לטורניר טרם ששיל  הסכום  במלא  הקבוצה  תזוכה •

 חישוב   יבוצע  לא  ,לב  שימו)  שפרשה  הקבוצה  למקום  ישירות  הרזרבה  /  המוקדמות  קבוצות  יוכנסו  ,הבתים   שיבוצי  פרסום  מועד  לאחר  פרשה  וקבוצה  במידה •

 )מחדש של מיקום הקבוצות



 

 

 

 :החלפת שחקן/יתנוהל 

 בבוקר יום לפני פתיחת הטורניר תתאפשר החלפת בן זוג בהודעה לוועדה המארגנת. 11:00עד השעה  •

מרגע זה ואילך, לא תתאפשר החלפת שחקן. זוגות   .במערכת הפודיום  יום לפני פתיחת טורניר המוקדמות, יפורסמו השיבוצים לטורניר 13:00עד השעה  •
 בה וכניסתם לטורניר תבוצע בהינתן פרישה של קבוצה מטורניר המוקדמות או על דעת הוועדה המארגנת בלבד. שיבקשו להיכנס לטורניר ישובצו ברשימת הרזר

 :נוהל אי הופעת קבוצה לטורניר

תעמוד הקבוצה לוועדת משמעת ובה יחולט על  ,עדה המארגנתובו קבוצה הרשומה לטורניר לא תופיע ליום המשחקים ללא מתן הודעה מוקדמת לו במצב •
 .מטורנירי הסבב הישראלי בכדורעף חופים באף אחד הקבוצה לא תהיה ראשית להשתתף  ,עד קיום וועדת המשמעת  .השתתפותה בטורנירי הסבב לאותה עונה המשך

 :כניסת קבוצות לאחר סיום מועד ההרשמה

 פי  על  ההמתנה  ברשימת  ידורגו   הזוגות  .המתנה  ברשימת  תמוקם  היא   לתחרות  החוקי   הרישום  מועד  את  איחרה  אך  לטורניר  להיכנס  מבקשת  קבוצה  בו   במצב •

 .הבלעדי  דעתה  לשיקול  שמור  והעניין  זוג  אף  להכניס  מתחייבת  לא  המארגנת  הועדה  .הרישום  לאחר  זוגות  של  פרישה  בסיס  על  ויוכנסו  ניקודם

 :בוגרים  השתתפות שחקני הנוער בטורנירי 

 לא יורשו לשחק בתי קטגוריות צעירים שמתקיימות במקביל )לדוגמה נערים ונוער(  .הבוגרים  מרמות  לאחת  בתשלום  להירשם  יורשו   נערים/נוער  שחקני  •

הנוער ככל ומתקיימת    מטורניר  לפרוש  ייאלץ  ,הנוער  טורניר  מתקיים  בו   התחרויות  ליום  והעפיל  הנוער  לטורניר  והן   הבוגרים  לטורניר  הן   שנרשם  וזוג   היה •
 (באפשרות הזוג לבחור לפרוש מטורניר הבוגרים או לחלופין לשחק בשני הטורנירים במקביל אין   ,לב  שימו התנגשות )

 ומטה. 18בגיל  ניםשחק םהינ  U-19נוער  נית/חקןש •

 ומטה. 15בגיל  ניםהינו שחק U-16שחקן/נית נערים  •
 



 

 

 

 : ניהול טורניר

 יקבע על פי הרישום בפועל, כך שהטורניר ישוחק בברקטים מלאים בלבד: בכל קטגוריה מבנה התחרות •

o  קבוצות ישוחק בשיטת מודיפיי 8רישום של 

o  קבוצות ישוחק בראונד רובין בשיטה של ארבעה בתים של שלוש קבוצות. 12החל מרישום של 

o  קבוצות ישוחק בשיטת מודיפיי 16החל מרישום של 

o  ראונד רובין בשיטה של שמונה בתים של שלוש קבוצות. קבוצות ישוחק ב 24החל מרישום של 

o  קבוצות ישוחק בשיטת מודיפיי 32החל מרישום של 

o .ברישום גבוה יותר תתקבל החלטה של הוועדה המארגנת על השיטה הנכונה לקטגוריה בטורניר בהתאם לכמות המשחקים שהטורניר יכול להכיל 

o  שמור  והעניין   זוג   אף  להכניס   מתחייבת  לא  המארגנת  הועדה   .הרישום  לאחר  זוגות  של  פרישה  בסיס  על  ויוכנסו   ניקודם זוגות ברשימת ההמתנה יכנסו על פי  
 .הבלעדי   דעתה  לשיקול

 באזור  להישאר  מתבקשות  הקבוצות  .הקודם  המשחק  בסיום  מיד  יחלו   המשחקים  .בפועל  המשחקים  זמני   פי   על  להשתנות  עלולות  המשחקים  תחילת  שעות •

 .המגרש ולעקוב אחר תוצאות המשחקים

איחור/אי הופעה  השחקנים/יות( ביום המשחקים הראשון ולא יאוחר מחצי שעה לפני תחילת המשחקים.  2תינתן הקפדה יתרה על רישום במתחם ) •
 וע"פ החלטת מנהל התחרות.לרישום במתחם עלולה לגרום להדחה מהטורניר 

 למשחק.  מאחרותבת קבוצות שלא יהיו שינויים בסדר המשחקים בבית לטו •

 (. 21:0, 21:0דקות מהשעה המיועדת למשחקה תספוג הפסד טכני ) 5קבוצה )זוג שחקנים/יות( אשר לא התייצבה למגרש/איחרה להתייצב עד  •

 .נירהטור דקות מסיום המשחק, חובה על נציג הקבוצה המנצחת להעביר את טופס השיפוט חתום בידי ראשי הקבוצות לידי מזכירות 5עד  •



 

 

 

 

 

 

עדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ופתרון בעיות וסכסוכים יבוצעו ע"י הקבוצות המשחקות. בכל מקרה של עיכוב, הו –בכל המשחקים  •
 הפסד טכני לאחת או לשתי הקבוצות. 

   .במשחקי רמה א', במשחקי ההכרעה, ישובצו שופטים מאושרים ע"י איגוד הכדורעף •

המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה/שיטת/לוחות/זמני המשחקים בהתאם לרישום לטורניר, התייצבות בפועל, דרישת הוועדה  •
 הנהלה/רשות מקומית, גוף משדר ו/או כוח עליון. 

 

כרטיסי  2, כמו כן עומדת זכות הרשות המארחת לבקש עד " " חופשי  כרטיס"ב  קטגוריהל  זוגות  2  עד  המרכזי  לטורניר  להכניס  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המארגנת  הועדה •
   (."WILD CARD")  חופשיים" לזוגות מקומיים

   .בכך  מותנית   הפרסים  וקבלת  לטקס   להישאר  מחויבות  3-1  במקומות  הקבוצות  .הזוכים   את   ולכבד  הפרסים  חלוקת   לטקס   להישאר  הקבוצות   מכל  מבקשים  אנו  •

 .בפרט  ולמשחקים  בכלל  התחרות  ימי  לכל  למים  לעצמם  לדאוג  הקבוצות  על •

 לא יאושר לשחק ללא מדים תואמים. .עליון  חלק  ללא  לשחק  יאושר  לא  –  ( תחתון  חלק  +  טופ  –  נשים  ,וגופיה  מכנסיים  –  גברים) אחידים  במדים  לשחק  חייבות  הקבוצות •

 אתם זכאים לסט מדים אחד ביום. ניתן ללבוש סט לבוש תואם לזוג ללא קשר לתחרות כל עוד הוא תואם.  – בטורנירים ארציים 

 . חימום  לכדורי  לדאוג  הקבוצות  על  –  (המארגנת  הועדה  י"ע   יסופקו  משחק  כדורי)  VLS300  דגם   MIKASA  הינו  הרשמי  הכדור •

הזכות לעשות כל שינוי בטורניר אשר עשוי להיטיב עמו. לוועדה המארגנת של איגוד הכדורעף שמורה  •



 

 

 

 

 

 

 

 התנהגות ספורטיבית:

הסבב. הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לזמן לוועדת המשמעת באיגוד שחקן/ית   תינתן הקפדה מיוחדת על התנהגות ספורטיבית במהלך טורנירי

 אשר יפגעו ברוח הספורטיבית של הטורניר.

 ית/השחקן  הופעת  אי   של  במקרה  .ומחייבת  כחוקית  ותחשב  ,הדיון   מועד  לפני  שעות  48  לפחות  במייל   ית/ולשחקן  לאגודה  תשלח  באיגוד  משמעת  עדתולו  הזמנה

 .בפניו  שלא  דינו  פסק  יקבע  המשמעתי  לדיון
 

 פרסים )סך הפרסים מתייחס לזוג(: 
 

 
 נערים /נוער

 מתנות 
 רמה ב 

 פרסים בסכום כולל
 רמה א 

 פרסים בסכום כולל
 דירוג 

 1מקום  3000 1000 1מתנה למקום 

 2מקום  2000 600 2מתנה למקום 

 3מקום  1000 300 3מתנה למקום 

 4מקום  750 / /

 5-8מקום  500 / /

 כ פרסים בתחרות "סה 17500 3800 /

 



 

 

  



 

 

 
 

 :הניקוד  צבירת

 הימים הקודמים. דירוג בוגרים בנפרד, נוער בנפרד ונערים בנפרד.  365ב  ביותר  הטובות  התוצאות  י"עפ   ייקבע  ספורטאי  כל  של  הנצבר  האישי  הניקוד

 .בלבד  אחד  בוגרים  בטורניר  השבוע  סוף  באותו  להשתתף  יכולים  שחקנים  ,לב  שימו  אנא

 

 

 :בינלאומי   ניקוד

  ייצברו  השונות  לנבחרות  התחייבויותיהם  בעקבות  )ארצי/איזורי( הישראלי   הסבב  בתחרויות  מלהשתתף  מהם נבצר, בינלאומיות  בתחרויות  השתתפו  אשר  שחקניםבהינתן והיה ו
 הניקוד.ממוצע הדירוג שלהם בטורניר איזורי/ארצי ובהתאם לטבלת  ב"ע  ניקוד

 
 

 נערים /נוער
 מתנות 

 רמה ב 
 פרסים בסכום כולל

 רמה א 
 פרסים בסכום כולל

 דירוג 

 1מקום  2000 450 1מתנה למקום 

 2מקום  1000 300 2מתנה למקום 

 3מקום  750 200 3מתנה למקום 

 4מקום  500 / /

 5-8מקום  250 / /

 כ פרסים בתחרות "סה 17500 3800 /



 

 

 


