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  /102אוקטובר  /מיום  3102/1פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 
 

 .צבי שחר, בני גליק, דני בלנרו, בנצי בלנק, ר"יו -מנדל ניימן  :נוכחים
 

 (.ללא הודעה)בן שמחון עידו , (ספורט יאדה) סים ארגילינו ויינר ו'איז: חסרים
 

 :סיכום הישיבה
 
 .מאושר - 2' מספרוטוקול וועדת ליגה וגביע .2
 
 ר הוועדה על תחילת "בברכה את הדיווח של יו מקבליםהוועדה חברי  - רכז ליגות ומנהל תחרויות .1

 לו  שמחה על חוות הדעת החיוביות המגיעות מן השטח ומאחלת, עבודתו של מיכאל טילקין בתפקיד     
 .הצלחה בתפקיד     

 
- י מיכאל טילקין "שהוכנה והוגשה ע התוכנית - /32/102תוכניות משחקי הליגה והגביע לעונת . /

 . מאושרת, רכז הליגות ומנהל התחרויות     
 :  דגשים לתוכנית    
 חקים  במטרה לבנות בעונת המש, קבוצות 5 /310240תעלינה בתום עונת  מהליגה הארצית לגברים*    

 .קבוצות בכל מחוז 8ארבעה מחוזות בני  310/405      
 בתום , שתי קבוצות -מחוז דרום תרד קבוצה אחת לליגה הארצית ובמחוז צפון  - בליגה לאומית נשים*    

 .310/405קבוצות בכל מחוז בעונת המשחקים  8במטרה לבנות , /310240עונת       
 

 ית4שחקן המעוניינת לשתףאגודה  - בליגות גברים ונשים 21השתתפות שחקני נוער עד גיל . /
 על מנת לקבל לכך אישור , ל האיגוד"תעביר פנייתה במכתב מנומק למזכ, נשים4בליגת גבריםת 4מצטיין     

 .מוועדת ליגה וגביע     
 

 להזמין אליו גם תוך שהוועדה ממליצה , חברי הוועדה מתבקשים להשתתף בכנס - כנס אגודות. 5
 .מאמנים ושחקנים, שופטים     
 

 נשים ונוער לגבי הנושאים, ל האיגוד מתבקש לרענן לקבוצות בליגות העל גברים"מזכ - רענון לקבוצות. 6
 :הבאים     
 . כוכבים בכל משחקי הליגה והגביע 2 יחובה לשחק בכדורי באטרפלי - כדורי משחק*       
 .חובה לשחק בתלבושת אחידה - תלבושת משחק*       
 .חובה להתחיל כל משחק בדיוק בשעה שנקבעה לו בתוכנית המשחקים - תחילת משחק*      
 .יש להדביק את גומיות המחבט עם דבק לבן על בסיס מים בלבד - מחבטים*       

 
 דזאת ע, תינתן ארכה אחרונה לקבוצות להירשם למשחקים - הרשמה למשחקי גביע המדינה. 7

 הגרלת המשחקים תתקיים. לאור מיעוט הקבוצות שנרשמו עד למועד שנקבע, 3102אוקטובר  6לתאריך      
 .ברעננה, 3102אוקטובר  02במעמד נציגי הקבוצות בכנס פתיחת העונה שייערך בתאריך       
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 , חברים /ת מתקנים בת הוועדה ממליצה בפני הנהלת האיגוד למנות וועד - בדיקת תקינות אולמות. 8
 הימצאות ציוד ייעודי 4 ותקינות ( ריצפה ותאורה)שתפקידם יהיה לבדוק את תקינות האולמות      
 . נשים ונוער, בכל המקומות בהם משחקות קבוצות ליגות העל גברים( רשתות ומחיצות, שולחנות)     
 שישמשו בהתנדבות כחברי וועדת מתקנים  ר הוועדה ובנצי בלנק יאתרו וימליצו על חברי הוועדה"יו     
 פעילים 4 שופטים : דוגמת)וינחו את הצוות בפעילויותיו ( להם יוחזרו הוצאות הנסיעה עבור פעילות זו)     
 (.'בעבר וכד     

 
 במטרה , ל האיגוד תמונת פספורט אישית"חברי הוועדה התבקשו להעביר למזכ - תמונות אישיות. 9

 .האיגודלפרסמה באתר     
 
 
 
 
 
 

 אבי סגל :רשם


