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 3300אוקטובר  03

 
 3102/3וועדת ליגה וגביע   -פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 

 
 , , ניסים ארגיל )הגיע בתום הישיבה(דני בלנרוויינר, איז'ו יו"ר,  -מנדל ניימן  :נוכחים

  .ק )התנצל ושלח את עמדתו בכתב(בני גלי                
 .)מועדון טנ"ש עירוני גבעתיים( איסק אברמוב, אילן אביבי, יעקב בוגן )לא הופיעו( :מוזמנים

 אלטרץ.דודיק אורי חרל"פ,  :נוכחים נוספים
 

 :סדר היום
 משחקי ליגת על נשיםשינוי בתוכנית  :ויוסי רוזנבלט בקשתו של גל שמואל – 

 .משחקים באותו מועד 3וקיום מחוז דרום                        
  לליגה ארצית : סיכום העולות מליגה א'מחוז צפון -ליגה ארצית גברים 

 
======================================================== 

 
 מי שאינו בעל עניין במקרים למען הסדר הטוב, התקבלה בתמימות דעים דעתו של אורי חרל"פ  כי .0

 .)כגון: יעקב בוגן ואילן אביבי( ליהם מדובר אינו יכול להביע עמדתו ו/או להגיש "ערעור" על ההחלטהע    
 
 החזרתן של  שתי הקבוצות של ההחלטה על לשם "יישור קו" בנושא המידע העובדתי, הובהר בישיבה כי . 3

 בכתב  , התקבלה קושתי הקבוצות של הפועל טירת הכרמל שהתפרקרית אתא, במקום  אגודת אליצור    
 ארצית הליגה משחקי הלפני פתיחת והקבוצות(  3)ביום קבלת ההודעה על פירוק  31/03/00בתאריך     
 לכל האגודות באיגוד.בדוא"ל נשלחה והודעה על כך ( 31/03/3300)ביום גברים ל    
 
 ינו קשור למקרה  האמור של הפועלשאודומה,  מקרה קודםלגבי  והמ"שחוו"ד היבפני הפורום הוצגה . 0

 , 30/30/00שניתנה על ידו ביום , 01/1/3303מיום  וועדת ליגה וגביע  מתבססת על החלטתטירת הכרמל ו    
 ממנה ניתן להקיש לגבי המקרה המדובר.    
 
 אליצור קריית אתא הועלו ליגה, למרות הקבוצות של שתי . נציג עירוני גבעתיים ערער על הקביעה ש1

 ולא קבוצת עירוני גבעתיים, אך ערעורו נדחה מאחר והקבוצה אינה שייכת למחוז  שירדו בעונה קודמת,    
 צפון.     
 

 :החלטות
 

 באותו מועד.בליגות הבכירות שני משחקים אשר אין לקיים יותר מ
 

ונת בתום עשירדו מליגה ארצית גברים מחוז צפון , אליצור קרית אתאשתי קבוצות ההחלטה לפיה 
תחזורנה לליגה הארצית במחוז הצפון במקום שתי הקבוצות של הפ. טירת הכרמל , 02/01/3המשחקים 

 .מאושררת - שהתפרקו בטרם פתיחת משחקי הליגה
 

 ., כפי שפורסם מלכתחילהיישאר ללא שינוי : מחוז דרום -משחקי ליגת על נשים  תוכנית
 
 החלטות.שתי האיז'ו ויינר התנגד ל*
 

 רשם: אבי סגל


