תקנון סיווג רמת מועדונים – עדכון לעונת 8192-91
תקנון זה מיועד לקבוע את דירוג המועדונים הפנימי במסגרת איגוד הבדמינטון על פי דרישות התקצוב
החדשות ע"י ועדת בורוביץ.
הרעיון בתקנון זה הוא לקבוע את רמת המועדונים על פי אמות המידה המשקפות ביותר את פעילותו
השנתית של איגוד הבדמינטון בשילוב עם גודלם ופעילותם של המועדונים עצמם.
אמות המידה מסווגות לפי שני פרמטרים עיקריים:
.1כמותית
.2הישגית
סיווג לפי רמת מועדון:
בסוף כל עונה,יסווגו כל המועדונים הרשומים באיגוד לרמות איכות.
כמות המועדונים בכל רמת איכות תיקבע על פי כמות המועדונים הכוללת הרשומה באיגוד לאותה עונה.
מספר הדרגות המירבי הוא  4דרגות איכות וזה במידה וישנם  11מועדונים רשומים.
דוגמא :במידה וישנם  11מועדונים רשומים,הם יתחלקו ל 4-מועדונים בכל דרגת איכות.
במידה ויש רק ,11הם יתחלקו ל 3-דרגות איכות כאשר יהיו  1מועדונים בכל דרגה
קביעת דירוג סופי:
1הדירוג של המועדון ייקבע על ידי סכמת כל הנתונים בסעיפים  1עד .4

אמות מידה וניקוד:
אמות המידה יתחלקו לארבעה דרכי ניקוד שונים:
 .1ניקוד על פי כמות נרשמים במועדון לעונה
 .2ניקוד על פי הישגים באליפויות ישראל בוגרים ונוער
 .3ניקוד על פי קבוצות בליגה
 .4ניקוד על פי קיום פעילות ארצית ובינלאומית בתחום המועדון

.9ניקוד על פי כמות נרשמים במועדון לעונה(כמותי)
מועדון יקבל  1נקודה על כל שחקן רשום במועדון בעונת המשחקים המיוחסת וזאת בתנאים הבאים:
א.המועדון רשם אותו לאיגוד על פי חוק(בדיקה רפואית,תשלום כרטיס שחקן)
ב.השחקן שיחק לפחות ב 4-אירועים במסגרת האיגוד באותה עונה ודווח כשחקן פעיל במנהל הספורט.

.8ניקוד על פי הישגים באליפויות ישראל לבוגרים ונוער(הישגים)
ניקוד זה יתקבל רק על זכיה באחד משלושת המקומות הראשונים בקטגוריה.
ניקוד באליפות ישראל לנוער:
 מדליית ארד –  1נקודה
 מדליית כסף –  2נקודות
 מדליית זהב –  3נקודות

ניקוד לאליפות ישראל בוגרים:
 מדליית ארד –  2נקודות
 מדליית כסף –  4נקודות
 מדליית זהב –  1נקודות

.3ניקוד על פי קבוצות בליגה(כמותי+הישגי)
ניקוד זה ייקבע על פי כמות הרמות של הליגה כולה(כיום יש רק לאומית וארצית אבל תיתכן עוד רמת
איכות נוספת בעתיד כולל ליגת נוער וליגהת סניור שיחשבו כליגה חובבנית).
קבוצה תהיה רשאית לקבל ניקוד במידה ועמדה בחובותיה על פי תקנון הליגות וסייימה את העונה כראוי.
הניקוד יתקבל על פי תוצאות העונה המסתיימת.
הניקוד:








קבוצה בליגה חובבנית(ילדים,מבוגרים) –  3נקודות (אם קיימת)
קבוצה בליגה א' –  1נקודות
קבוצה בליגה ארצית –  8נקודות
קבוצה בליגה לאומית –  13נקודות
מקום שלישי בליגה לאומית –  11נקודות
מקום שני בליגה לאומית  18 -נקודות
מקום ראשון בליגה לאומית –  22נקודות

 .4פעילות ארצית ובינלאומית בתחום המועדון
ניקוד זה יתקבל על פי פעילות שהמועדון ייזום ברמה הארצית כגון אליפויות מסוגים שונים.
סעיף זה אינו כולל את אליפויות ישראל לבוגרים ונוער.
הניקוד ייחשב רק במידה והמועדון עמד בתקנון תחרויות אישיות של האיגוד.
ניקוד:







קיום תחרות חובבנית(איזורית,מתחילים,מבוגרים) –  1נקודות
קיום תחרות ארצית לנוער –  8נקודות
קיום תחרות דירוג ארצית לבוגרים דרג ב' –  12נקודות
קיום תחרות דירוג ארצית לבוגרים דרג א' –  11נקודות
קיום תחרות בינלאומית לנוער( 12שחקנים זרים ומעלה)  22 -נקודות
קיום תחרות בינלאומית לבוגרים( 12שחקנים זרים ומעלה) –  21נקודות

סכימת הנקודות:
בסוף העונה ירוכזו כל הפרמטרים לצבירת ניקוד וסכימתם לניקוד הסופי של המועדון.

לדוגמא:סכימת ניקוד של מועדון X
.1כמות שחקנים –  21שחקנים ששיחקו ב 4-אירועים
סה"כ= 89נקודות
.2זכיות במקומות ראשונים באליפויות ישראל –
נוער:
 4 מדליות ארד=  4נקודות
 2 מדליות כסף= 4נקודות
 3 מדליות זהב=  9נקודות
בוגרים:
 1 מדליות כסף=  4נקודות
 1 מדליית זהב=  1נקודות
סה"כ –  82נקודות
.3קבוצות בליגה:
 1 קבוצה בליגה לנוער=  1נקודות
 2 קבוצות בליגה ארצית= 11נקודות
 1 קבוצה מקום שני בליגה לאומית=  18נקודות
סה"כ –  31נקודות
.4קיום אירועים ארציים ובינלאומיים במסגרת המועדון:
 קיום אליפות נוער ארצית= 8נקודות
 קיום אליפות דירוג ארצית לבוגרים דרג א'=  11נקודות
סה"כ –  83נקודות
סכימת סה"כ הנקודות:

אמת המידה

כמות הניקוד

מספר שחקנים במועדון
זכיות באליפויות ישראל בוגרים ונוער
קבוצות ליגה
קיום אירועים ארציים ובינלאומיים במועדון

 21נקודות
 22נקודות
 39נקודות
 23נקודות

סה"כ ניקוד מצטבר למועדון X

 991נקודות

