
  תחרותי– 'רמה א
  מתקדמים – 'רמה ב
  שחקני שנה ראשונה – 'רמה ג

   

 אליפות רמת גן בטניס שולחן
 ל"זלזכרו של אהרון גולדנברג 

 

  באולם הספורט המפואר של       22.3.2018,                      תתקיים ביום חמישי
 ( שולחנות24, אולם ממוזג) ברמת גן 90חזון איש ' רח,                     מרום נווה

 

         :תוכנית האליפות
 

  תחילת תחרות  זמן  חימום סיום הרשמה              רמה       שנתון              מקצה 
 09.30 08.45-09.30 09.15 'ג',ב',א  ומעלה2007 11ות /בנים 
 11.45 11.15-11.45 11.30 'ג',ב',א 2005,2006 13ות /בנים 
 14.00 13.30-14.00 13.45 'ג',ב',א 2003,2004 15ות /בנים 
 רמה אחת כללית  נערות ונשים 

15.30 15.00-15.30 15.30 
 רמה אחת כללית  ומטה2000 18ות /בנים 
 מוזמנים+ ליגת על   ואילך1999 'גברים א+ נוער  

16.15 16.00-16.30 16.30 

 ליגה לאומית ומטה  ואילך1999 'גברים ב+ נוער  
 חובבנים, מתחילים  ואילך1999 'גברים ג+ נוער  
 שחקנים ותיקים 1969 - 1978 +40מסטרס  
 שחקנים ותיקים ואילך - 1968 +50מסטרס  

 מערכות 5-המשחקים בשיטת הטוב מ . 

  האליפות מיועדת גם לבנות.  

 החימום לפי לוח הזמנים אינו מחייב והוא יתאפשר על פי מצב התחרות. 

 בהתאם למספר המשתתפים , הנהלת האליפות רשאית לעשות כל שינוי בקטגוריות באליפות
 . שחקנים8 –מינימום משתתפים בכל  מקצה , בפועל

 מוגבל על פי כמות המשתתפים– גילאים 2-מספר השחקנים שיוכלו לשחק ב . 

  בו זמנית' ג13+'ב13שחקן אינו יכול לשחק : דוגמה.  רמות באותו הגיל2לא ניתן לשחק 
 

  
 

 
 

 פרסים
   בכל הגילאים1-4גביעים למקומות 

 

 על פי הפירוט ' פרסים כספיים לגברים דרג א
 
 

   :נהלי הרשמה
 ,ג "למקצה אחד לתושבי חוץ ר ₪   30₪
 ג"לתושבי ר ₪ 20

 .  חצי שעה לפני תחילת המשחקים. התשלום ביום האליפות
  ₪ . 20כל מקצה נוסף תמורת תוספת תשלום של 

 

 :שיטת המשחקים
 

  שחקנים לפחות  בכל בית3-4בתים של  - שלב ראשון
 

 . הראשונים בכל בית עולים לשלב הבא בשיטת המפסיד יוצא1-2    – שלב שני
            

 :לפרטים נוספים
 

 הלל טרבלסי- מחלקת הספורט  052-8386866 גל שמואל
 

03-6753596 
  www.pingpong.co.il  

 אין מענה טלפוני ביום האליפות

 :' גברים דרגה א+ פרסים של נוער 
  1,500₪ – 1מקום 
  1,000₪ – 2מקום 
  ₪ 500 – 3-4מקום 

 
 

 
פרסים כספיים 
 לזוכים בבוגרים 

גביעים לכל 
 הזוכים

 
       שנה 
     11 

         ברציפות 


