תקנון
הגדרות:
ליגה – בין  4-10זוגות .יתקיימו מספר ליגות במקביל ,בהתאם לכמות המשתתפים.
עונה – סבב משחקים אחד (בליגה של  4-7זוגות ,שניים או שלושה סבבים).
משחקים בעונה – בין  7ל ,12-בהתאם לכמות הזוגות בליגה.
משחקי הליגה מתקיימים עם בן-זוג קבוע לאורך כל העונה.
ההרשמה לליגה בזוגות בלבד.
במידה וחסר בן-זוג ,ניתן לפנות לפאדל-ישראל לעזרה במציאת בן-זוג (אך פאדל-ישראל שומרת
לעצמה את הזכות לבטל הרשמה של שחקן יחיד ,במידה ולא ימצא בן-זוג מתאים)

המשחקים:
המשחקים כולם יערכו במועדון כפר-המכביה בימים שני ,שלישי ורביעי ,בין השעות  17:00ל.23:00-
סדר ושיבוץ המשחקים יקבע על ידי הגרלה ו/או על ידי הנהלת פאדל-ישראל.
סדר המשחקים יפורסם כ 10-ימים טרם תחילת העונה.
שינוי שיבוץ משחקים ,יעשה רק בכפר המכביה ,בהסכמת שני הזוגות ולאחר תיאום פאדל-ישראל.
משחקי הליגה יושחקו במסגרת הטוב מ 3-סטים.
על הזוג המנצח החובה לעדכן בתוצאת המשחק את נציג פאדל-ישראל.
נשים וגברים ישובצו בליגות נפרדות.

אחריות:
על המשתתפים חלה האחריות לדאוג לכך שיוכלו להשתתף בליגה ע"פ חוק הספורט.
אין לשחק אם ידועה בעיה רפואית רלוונטית.
השימוש במגרשים על אחריות המשתמש בלבד ,אין החברה אחראית לכל תאונה ,פגיעה אישית,
אבידה או נזק ,אשר יגרם למשתמשים או לרכושם.

ציוד:
פאדל-ישראל תספק לפי הצורך ,מחבטים וכדורים במצב סביר לשחקני הליגה.

שיפוט:
במשחקי הליגה אין שופטים.
במקרים חריגים ,ניתן לבקש מעובד פאדל-ישראל במקום לשמש כמשקיף אך הוא אינו מחויב
להסכים לכך.

סיום עונה ותחילת עונה חדשה:
בפתיחת העונה הראשונה ,לפאדל-ישראל הסמכות הבלעדית לשיבוץ הזוגות בליגות השונות,
בהתאם לרמת השחקנים ,כפי שהיא ידועה לפאדל-ישראל.
בסיום כל עונה 2 ,המקומות הראשונים בכל ליגה עולים לליגה העליונה ו 2-המקומות האחרונים
יורדים לליגה מתחת.
פאדל -ישראל רשאים לשנות את מספר העולים/יורדים בהתאם לשינויים במספר הזוגות הכולל
בליגות ,טרם פתיחת העונה.
הזוג במקום הראשון בליגה העליונה הם האלופים לאותה עונה.
עונה חדשה תיפתח בכל  3-4חודשים ,ו/או בהתאם להחלטת פאדל-ישראל.
תתאפשר החלפת בן-זוג בין העונות ,כאשר הליגה של הזוג תיקבע על פי מיקומו של הבן זוג החלש.
זוג חדש שמצטרף לליגות ,יכנס לליגה האמצעית ,ו/או על פי החלטת פאדל-ישראל.

שינויים וביטולים:
הרשמה לליגה בתשלום דמי הרשמה מראש בסך  ₪ 380לעונה לשחקן.
ניתן לבטל את ההרשמה עד  14ימים לפני תחילת העונה ,ובטרם פורסם סדר המשחקים.
מרגע שפורסם סדר המשחקים לעונה ,לא יתאפשר לבטל ולקבל החזר כספי.
ביטול ההשתתפות במהלך העונה מכל סיבה שהיא ,לא יזכה את המשתתפים בהחזר כספי.
אין אפשרות להחליף בן-זוג במהלך העונה.
זוג שלא יתייצב לאחד המשחקים ,ו/או יאחר בלמעלה מ 20-דקות ,יקבע הפסד טכני בתוצאה 3-0
במערכות.
בכל שאלה ניתן לפנות לפאדל-ישראל:
050-9920052 / 050-5113454

