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 2102ספטמבר  2מיום  0מספר ישיבת וועדת ליגה וגביע 
 
 

 .אבי סגל, צבי שחר, ניסים ארגיל, איזו ויינר ,בינלאומי פטשו -אסף פרי , ר"יו -מנדל ניימן  :נוכחים
 

 (.אישית)אריה וקס , (התנצל - חולה)בנצי בלנק , עידו בן שמחון :חסרים
 

ר "בראשות יו, ר הוועדה דיווח לנוכחים על פעילויות הנהלת איגוד הטניס שולחן עד כה"יו .1
 .האיגוד

 
בכלל , ה ומקווה כי הבחירה תהיה טובה ויעילהר פירט אודות שיקוליו למינוי חברי הוועד"היו .2

 .זה פעילות חברי הוועדה במהלך העונה
 
תוך שמירה , שלו באשר לאופן פעילות והתנהלות הוועדה" האני מאמין"מנדל ניימן הציג את  .3

 .אדוקה על התקנון כלשונו
 
 :חלוקת תפקידים .0

  משחקי הרנקליסטאחראי על מונה כ -עידו בן שמחון. 

 רז( צקה)אסף פרי וצבי  -ת ליגה וגביע לבדיקת חוקיות הציוד נציגי וועד. 
 

 .2012אוקטובר  23ים תיפתח בתאריך ליגת העל לגבר .5
 
 , 2012 דצמברחודש מהלך שתיפתחנה ב, לליגות ההתחלתיות קבוצות ושחקניםרישום  .6

 .2012 נובמבר 1יהיה עד       
 .קבוצות בכל מחוז 6 -לא תהיינה יותר מ      
 תינתן , במידה וקבוצה מאחת הליגות הבכירות לא תירשם או תתפרק לפני תחילת העונה      
 .האפשרות לקבוצה שירדה מהליגה הרלוונטית לתפוס את מקומה של קבוצה זו      
 או אי הרשמתה או ביטול /על פירוק קבוצה ו יום מפתיחת כל ליגה 14יש להודיע עד       
 יגרור בעקבותיו קנס כספי בהתאם לסיכום שייקבע , מהלך העונהפירוק קבוצה ב. ההרשמה      
 .בנפרד ויפורסם לקבוצות      

 
 .2012/13ר הוועדה עדכן אודות שיטת המשחקים שתהייה נהוגה בעונת המשחקים "יו .7

 
 .חברי הוועדה שולחים לאריה וקס רפואה שלמה והחלמה מהירה .8

 
ציג את התקנון כפי שהוא מפורסם באתר אסף פרי ה - תקנון ליגה וגביע כלפי הקבוצות .9

 . וייאכף כלשונו מטרת הוועדה היא לאשר תקנון אשר גם ייושם הלכה למעשה. הבית
 חברי הוועדה יעבירו לאסף פרי את . הוחלפו דעות ראשוניות באשר לכתוב בתקנון      
 .בהתאם להחלטת הוועדה, ואישור נון ובישיבה הבאה הם יובאו לדיוןהתייחסויותיהם לתק      
 .לאחר אישור התקנון הוא יפורסם לקבוצות ובאתר הבית של האיגוד      
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 , 2012/13יש לקיים כנס שופטים לפני פתיחת עונת המשחקים  - כנס שופטים .10

 .במסגרתה יינתנו להם דגשים מטעם הוועדה      
 

 (.מרכז ודרום, צפון)אזורים  3 -ם בהוועדה ממליצה לפתוח קורס שופטי - קורס שופטים. 11
 .כל אגודה תשלח נציג מטעמה לקורס. אסף פרי ינהל וידריך את הקורס      

 
 הוועדה ממליצה בפני הנהלת האיגוד לרכוש  - מכשיר לבדיקת חומרים אסורים במחבט .12

 . לבדיקת חומרים אסורים במחבט MiniLiteמכשיר       
 

גל אפשרות לאימוץ ליגת העל בטניס -ד יבחן עם חברת בשל האיגו"מזכ - אימוץ ליגת העל .13
 קריאת הליגה על שם החברה והתמורה שניתן יהיה לקבל עבור, Butterflyי חברת "שולחן ע

 .האימוץ לטובת הקבוצות והאיגוד      
 

במטרה לאשרה ולפרסמה , גל שמואל יעביר לאלתר את התוכנית - תוכנית משחקים .14
 .לאגודות

 
הוועדה דנה בבקשתו של אסף גונן להעתיק את משחקיהן של  - סף גונןמכתבו של א  .15

בהסכמתו של , ש ראשון לשחק במחוז המרכז"פינג פונג הפועל ראשון וטנ: הקבוצות הבאות
לאחר שכבר , מזכיר האיגוד יוציא תשובה לכותב כי הבקשה הגיעה באיחור. לובה יוסלבסקי

יישאר שיבוץ  ,לפיכך. חקים בליגת העלנערכה חלוקת הקבוצות למחוזות והגרלת המש
למרות שכתובת האולם השתנתה , במחוז הצפון -קרי , הקבוצות כפי שנקבע במקור

  .והקבוצות תקיימנה את משחקיהן בעיר ראשון לציון

 

 
 אבי סגל: רשם 

                                                                                                                             
 


