
 

 

 0202 בסקוושנוער ארצית ה ליג
 !בסקווש לנוערת יז על הקמת ליגה ארציהתאחדות הסקווש בישראל מתכבדת להכר

שים לעדכן אתכם , אנו שמחים ונרגשתתקיים בחג החנוכה הקרוב 0202ערב פתיחת אליפות ישראל לנוער 

  .הנוער של מחלקתת תיווסף ללוח הפעילות השנשתת פעילות מאתגרת וחווייתית על

 .0202בינואר  00-בתאריך ההליגה תחל ביום שבת, 

 ,בהתאם יופקו לקחיםומשתתפים/ות  20 -הליגה תוגבל ל הראשוןבשלב  כאשר פיילוטנדגיש כי מדובר על 

 וגיל המשתתפים/ות.את כמות הינה להרחיב מרכזית הכאשר המטרה 

 

 :אודות הליגההסבר 

 להתאחדות הסקווש בישראל.שנתי ששילמו דמי חבר  11ומתחת לגיל  11גיל מעל  בנות ולבניםל תדועמיהליגה  .1

 :באיםנים הקריטריוהרישום לליגה בכפוף ל .2

  .11, 11, 11, 11עד גיל  קטגוריותב 2111יפות ישראל לנוער גמר באלהלשלב רבע  שהעפיל שחקןכל  .א

  .ובת בנותמקומות לט 6 אשמר כאשר מתוך הכמות הנ"ל יוקצו ,שוניםהמשלמים הרא  12 -מיועד ל ב.

 .ליגה רמות 4סה"כ  - )לא לפי גיל( ת משחקוהליגה תחולק לפי רמ .1

 .לפחות /תףשתתממשחקים לכל  1– שחקנים/ות 8בכל רמת ליגה ישתתפו  .4

 .ת ליגהבכל רמ 1/4ומקומות  משחקי הגמר ובו ישוחקו פור(-)פיינל יתקיים מפגש הסיום 1 ורלאחר מחז .1

 , מרכז הסקווש הרצליה ומרכז הסקווש רעננה.מגדלי ת"אקאנטרי ם: מועדונים מארחי .6

 מועדי המשחקים ומיקומם יפורסם מראש.  .1

 (.ו/או תחרויות בחו"ל )למעט מקרים חריגים של חגים 11/1/21החל מיום  ה,יכל שבת שנתדירות המפגשים:  .8

 (.1:11להיות נוכחים במועדון המארח מ  םהשחקניעל כל ) 11:11 – 12:11בין השעות ימי שבת ביהיו  יםמועדי המפגש .1

 .לבמקבימגרשים  4 הליגה תשוחק על .11

 .₪ 211: לשחקן/ית דמי רישום  .11

 הראשונים. מותשלושת המקומי שיסיימו ברמת ליגה יוענקו גביעים ומדליות לבכל  .12

 חולצת ליגה תחולק לכל משתתף/ת. .11

 הנוער תספק כדורים לטובת משחקי הליגה. מחלקת .14

 ענף.ודית לנושא בהשתתפות בעלי מקצוע בה ייעם ועדיקמחלקת הנוער תלפי רמות משחק, לטובת חלוקת השחקנים  .11

 שיעבוד בשיתוף פעולה מלא מול המועדונים המארחים. ליגהרכז ימונה  .16

 

 מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני המיניםהנ"ל 



 

 

 

 

 :ותקנון נהלים

 

 .רכז הליגהו/או מול  הליגהצעות אתר . באחריות השחקנים לוודא את מועד משחקם מראש וזאת באמ1

 מחויבים להרכיב משקפי מגן בעת עלייתם למגרש הסקווש. ליגההכלל משתתפי/ות . 2

 ד המשחקים.. לא ניתן לשנות את מוע1

 מערכות. 1 -כל משחק יהיה הטוב מ. 4

 מראש.ויפורסם ביום שבת לפי המועד שייקבע  11:11מועדון המארח בשעה על כל שחקני הליגה להיות ב. 1

 ייחשב כהפסד טכני.  –קן מעבר לרבע שעה ממועד המשחק שנקבע . איחור של שח6

 . על השחקנים לשפוט את המשחק הבא אחריהם.1

 ופטים למלא את טופס השיפוט בצורה ברורה וקריאה.. על הש8

 לוח התוצאות בכל מגרש בסוף כל מערכה. . השופטים מתבקשים לעדכן את1

 פס סובלנות כלפי התנהגויות בלתי ספורטיביות כגון:. התאחדות הסקווש בישראל תפעל בחומרה ובא11

 אישור שופט ועוד דוגמאות מאין אלו. זריקת מחבט, קללות, העלבת שופט, יציאה פיזית מהמגרש ללא    

 .רכז הליגהמוצדקת וללא אישורו הסופי של  ללא סיבה מהליגה. יובהר כי אין לפרוש 11

 בנושאים חריגים וזאת לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים. שמורה הזכות להחליט לרכז הליגה. 12

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני המיניםהנ"ל 


