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 2022, אפריל  

 ענף הסקווש   - 21  -משחקי המכביה ה

כלל התחרויות המאורגנות ו/או מתקיימות בחסות התאחדות הסקווש בישראל יהוו חלק ,  בהתאם להחלטת הועד המנהל

 .21-ממשחקי הדירוג לקראת המכביה ה

ועדוני הסקווש השונים מסמך זה מפרט את התנאים להשתתפות בתחרויות, שיטת הדירוג והניקוד לכל תחרות, וזכות מ

 .21-לאירוח תחרויות הדירוג, ואירוח משחקי המכביה ה

 

 חברות שחקן בהתאחדות  .א

)סעיפים   .1 ההתאחדות  תקנון  פי  ו  2.1על  בתחרויות    -ה'  פעיל  חלק  לקחת  המעוניין  סקווש  שחקן  כל  ו'(, 

דצמבר   31ר עד  ינוא  1ההתאחדות חייב בתשלום דמי חבר שנתיים להתאחדות הסקווש בכל שנה קלנדרית ) 

 באותה שנה(. 

ובמשחקי המכביה עצמם יורשו לקחת חלק ו/או לצבור נקודות דירוג אך   21-במשחקי הדירוג של המכביה ה .2

 .2022 שנתורק שחקנים אשר הסדירו תשלום דמי חבר שנתיים עבור 

, אחדותבאירועים בחסות ההת  תשלום דמי החבר כולל תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות למקרה פציעה .3

 ותשלום דמי חבר עבור ההתאחדות. 

תשלום דמי החבר נועד, בין השאר, לאפשר להתאחדות הסקווש מעקב ופיקוח אחר שחקני הסקווש בישראל  .4

 וכן, למעקב אחר השתתפות השחקנים בתחרויות ושיבוצם בדירוג הארצי.   ולנהל את דירוג השחקנים

או לבקש צבירת נקודות רטרואקטיבית גם היה והסדיר /שחקן לא יהיה רשאי לדחות את תשלום דמי החבר ו .5

 את התשלום במועד מאוחר יותר.

 תנאים לחברות תקפה בהתאחדות: .6

 ₪ )נוער(.  120-₪ )בוגר( ו  150עומדים על סך של  2022דמי החבר לשנת 

 החברות בהתאחדות הסקווש מעניקה לכל חבר שורת זכויות והטבות כמפורט להלן:  .7

 כמתחייב בחוק הספורט למשך תקופת חברותו. באירועים בחסות ההתאחדות תביטוח תאונות אישיו 7.1
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 הנחות ברישום לטורנירים במועדוני הסקווש. 7.2

 זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית השנתית.  7.3

 . זכות לשחק ו/או לאמן במסגרת נבחרות ישראל )בוגרים, נשים ונוער( 7.4

שיחל   7.5 הדירוג  במסגרת  שחקניות/שחקנים  לדירוג  למכביה  כניסה  ישראל  נבחרות  סגל  קביעת  לקראת 

 והשתתפות בהתאם במשחקי המכביה. 

8. ( ההתאחדות  באתר  כן  יעשה  חברותו  להסדיר  המבקש  פרטיו  www.squashisrael.co.ilשחקן  ימלא  שם   )

 ים לכך.בטופס הרישום ויסדיר את התשלום באמצעות כפתורי התשלום המיועד

 חריגים:  .9

 על השחקן להציג אישור רפואי/ בדיקת ארגומטריה בתוקף לפחות עד סוף השנה הנוכחית.

 הבהרה:  .10

 לכמה זמן תקפה בדיקת הארגומטריה? 

 מתוך חוק הספורט: 

לגיל    לספורטאי בשנה שבה הגיע  מדי   35-, והחל בשנתו ה34-ו  32,  27,  23,  17בדיקה ארגומטרית תיערך 

 שנה.

 מור את תוצאות הבדיקה ולעקוב אחר תאריך פקיעת תוקפה בהתחשב בגיל השחקן.לכן, יש לש
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 תחרויות הדירוג וקביעת מועדונים מארחים במשחקי המכביה .ב

)סעיף   .1 ההתאחדות  תקנון  פי  חייב   2.1על  ההתאחדות  בפעילות  פעיל  חלק  לקחת  המעוניין  מועדון  כל  א'(, 

  –דצמבר באותה שנה(    31ינואר עד    1ש בכל שנה קלנדרית )בתשלום דמי חבר שנתיים להתאחדות הסקוו

 –דמי החבר יקבעו בהתאם למספר המגרשים המחזיק כל מועדון במכפלת דמי חבר לשחקן בוגר )דוגמא  

 ₪ לשנה(. 300מגרשים ישלם דמי חבר בסך  2מועדון בעל 

יחת משחקי המכביה וזאת  תנאי המכרז לאירוח משחקי המכביה יפורסמו לא יאוחר משישה חודשים טרם פת .2

 בהתאם לנוסח מכרז שינוסח ויקבע על ידי הועדת המכביה והנהלת ההתאחדות. 

 ניהול תחרויות הדירוג יהיה בכפוף לתקנון התחרויות של להתאחדות הסקווש בישראל. .3

 ניהול התחרות יהיה באחריות המועדון המארח ו/או על ידי נציג מטעם ההתאחדות.  .4

 

 לו"ז תחרויות הדירוג  .ג

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

 השונים ובאתר האינטרנט של ההתאחדות מעת לעת. 

 אוגוסט  23-26 - 2021אליפות קיץ בוגרים רעננה 

 2021רניר סוכות לנוער טו

 2021אביב והרצליה דצמבר -אליפות הארץ לנוער ובוגרים קאנטרי מגדלי תל

 2022פורים לנוער  טורניר

 2022במאי   9-11טורניר עצמאות 

 2022ביוני   7-9טורניר שבועות 
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 ניקוד וזכאות לדירוג  .ד

ב .1 לפחות  להשתתף  מחויב  המכביה,  למשחקי  הנבחרת  בסגל  להשתתף  המעוניין  מהתחרויות   3-שחקן 

 . 2022ואליפות ישראל בסקווש שנת  2021המצוינות לעיל לרבות התחרויות שיתקיימו בשנת 

וכן   .2 ולהחזיק בכרטיס שחקן בתוקף לכל שנה קלנדרית, כאמור  חובה על כל שחקן להיות חבר בהתאחדות, 

 בביטוח ובדיקה רפואית בתוקף.

שחקן ללא חברות בתוקף ו/או בדיקה רפואית בתוקף לא יהיה זכאי לנקודות דירוג ואלה לא יספרו לזכותו גם  .3

 אם השתתף בתחרות זו או אחרת.

 רטת בניספח א'. שיטת הניקוד מפו .4

התחרויות הטובות ביותר של כל שחקן יהיה ניקודו של אותו שחקן  )לפי דירוג של כל תחרות(    3  -סך הניקוד מ .5

 למשחקי המכביה.  

 לקטגוריית גיל אחת לצורך קבלת נקודות דירוג למשחקי המכביה. שחקן רשאי להירשם .6

ביום פתיחת   45שחקן שיהיה בן  –שחקנים יוכלו לשחק בקטגוריה לפי הגיל בו יהיו במשחקי המכביה )לדוגמא  .7

+(.וזאת למעט אליפויות ישראל במסגרתן 45המכביה, יוכל להתחרות בכל התחרויות עד למכביה  בקטגוריית 

 .מכביה(חייב שחקן להתמודד בהתאם לגילו )הניקוד יחשב במידת הצורך בהתאם לגיל ב 

 בתום התחרויות, השחקנים בעלי הדירוג הגבוה יהיו בסגל הנבחרות למכביה. .8

 בגין אותה תחרות. 0שתתף בתחרות מסוימת יקבל ניקוד השחקן שלא  .9

 פרישה מתחרות: .10

ו/או  10.1 לו  הקבוע  למשחק  התייצב  לא  שחקן  בו  מקרה  כל  בתחרות  יחשב  פרישה  מקרה 

 )להלן: "פרישה"(. הפסיק את משחקו בכל שלב בתחרות ומכל סיבה

 .0בכל מקרה של פרישה לא יהא זכאי לנקודות דירוג כלל ובהתאם יקבל ניקוד  10.2

)בהתאם  10.3 הנוער/בוגרים  ועדת  ונציג  מקצועית  ועדה  נציג  עם  יחד  התחרות  מנהל 

עד   לשחקן  להעניק  רשאים  יהיו  בשלב   50%לתחרות(  זכאי  היה  לו  הניקוד  מגובה 

 לעדי ובכפוף לקבלת טופס פרישה.הפרישה וזאת בהתאם לשיקול דעתם הב
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שעות   24ימלא טופס פרישה תוך    10.3שחקן המעוניין לקבל נקודות דירוג כאמור בס"ק   10.4

 ממועד הפרישה בהתאם לטופס הפרישה באתר ההתאחדות )נספח ב' לעיל(.  

 ניקוד השחקן הפורש יעודכן בתום התחרות בהתאם להוראות סעיף זה. 10.5

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

בשיתוף    .12 יפורסם,  ששמו  נוער,  ועדת  ו/או  בוגרים  ועדת  ו/או  המקצועית  הועדה  ו/או  המנהל  הועד  נציג 

הבלעדית    יתמנכ"ל ובסמכותם  כאמור,  לקריטריונים  בהתאם  הדירוג  לקביעת  אחראים  יהיו  ההתאחדות, 

בקשת חריגים  בלבד. על  הדירוג  לעניין  בבקשות חריגים  מ  להחליט  יאוחר  ולא  מוגשת עד  ימים    10  -להיות 

 ממועד פרסום הדירוג שקדם לבקשת השחקן. 

 :משמעת .ה

 שחקן אשר יעבור עבירות משמעתיות, ועדת המשמעת תהא זכאית להטיל את העונשים הבאים:

 הפחתת נקודות דירוג  .1

 ביטול נקודות דירוג שצבר השחקן  .2

 הפחתה ו/או ביטול על תנאי של נקודות דירוג .3

 

 סגל הנבחרות:  קביעת .ו

בכל   .1 הנקודות  מירב  את  שיצברו  לשחקנים  בהתאם  יקבע  גיל  קטגורית  בכל  הנבחרות  שחקני  סגל 

 קטגוריה. 

שת .2 וככל  דירוגם  יבהתאם  לקביעת  הסגל  שחקני  בין  דירוג  משחקי  גיל  קטגורית  כל  תערוך  דרש 

 הפנימי לצורך משחקי המכביה.

ההתאח .3 תעניק  השחקנים בכל קטגוריה  סגל  לכל טרם פרסום  בקשת חריגים  ו/או  זכות ערעור  דות 

 שחקן שיבקש לעשות כן. 

נוער/בוגרים   .4 ועדת  המקצועית,  הועדה  מנציג  תורכב  שחקן  כל  בבקשת  שתידון  החריגים  ועדת 

 ההתאחדות.  ית)בהתאמה( חבר ועד, חבר ועדת מכביה ומנכ"ל
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 הוראות מעבר: .ז

לשנת   .1 החבר  דמי  את  להסדיר  רשאים  יהיו  ק  2022שחקן/ית  עבור  לצורך  דירוג  נקודות  בלת 

. שחקן שלא יעשה כן  2021  ספטמבר  12התחרויות שהתקיימו טרם תקנון זה וזאת עד לא יאוחר מיום  

 לא יוכל לצבור ניקוד קודם.

 שינויים ותיקונים:  . ח

הנהלת ההתאחדות תהא רשאית לשנות ו/או לתקן הוראות תקנון זה בכל עת בכפוף להחלטת רוב של 

 הועד המנהל בעניין. 

 

 שיטת הניקוד: –ניספח א' 

  שחקנים בקטגוריה  32 -מתחת ל
  

 אליפות ישראל 
 

  ניקוד  מיקום 
1 200 250  
2 175 219  
3 150 188  
4 125 156  
5 100 125  
6 85 106  
7 70 88  
8 55 69  
9 40 50  
10 35 44  
11 30 38  
12 25 31  
13 20 25  
14 15 19  
15 10 13  
16-32 5 6  
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 טופס פרישה מקוון –נספח ב' 

 הודעה על פרישה מתחרות:

 

מיום   המכביה  תקנון  להוראות  במסגרת תחרות   2022,בינואר  1-הבהתאם  מיום ______  אירוע פרישה  להודיע על  הנני 
הנוער/בוגרים )בהתאם    ___________. על כן הנני פונה בבקשה כי מנהל התחרות יחד עם נציגי ועדה מקצועית וועדת

 נקודות דירוג בגין התחרות הנ"ל בהתאם לשיקול דעתם.  50%לסוג התחרות( ידונו בפרישה ויעניקו לי עד 

 

 ______________ שם פרטי: 

 ______________ שם משפחה:

 ______________ מס' נייד:

 ______________  דוא"ל:

 ______________ שם התחרות:

 ______________ מועד האירוע: 

 ______________ שלב התחרות:

 ______________ שם היריב: 

 __________________________________________________________ סיבת פרישה:

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ועדת בהגש ונציג  המקצועית  הועדה  נציג  התחרות,  מנהל  של  הבלעדי  הדעת  שיקול  את  מאשר  הנני  זה  טופס  תי 
הנוער/בוגרים )בהתאם לסוג התחרות( לדון בפרישה ולקבוע אם הנני זכאי לניקוד עבור השתתפותי בתחרות. בהתאם לא 

 . ח בגין אירוע הפרישהלי כל טענה ו/או ערעור ו/או דרישה מהתאחדות ו/או המועדון המאר יהיו


