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  /102דצמבר  21מיום  3102/4פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 
 

 .ניסים ארגיל, בני גליק, דני בלנרו, בנצי בלנק, ו ויינר'איז, ר"יו -מנדל ניימן  :נוכחים
 

 (.חולה)בי שחר צ, (ללא הודעה)עידו בן שמחון : חסרים
 

 :סיכום הישיבה
 
 .מאושר - /' פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס. 2
 
 אודות מספר נושאים שוטפים הראויים כי יהיואת חברי הוועדה מנדל עדכן  - ר הוועדה"דיווח יו. 1

 ת שתסייע רבות לפעילו (רנקינג)בדגש על תוכנת הדירוג האישי הארצי , לגביהםומעודכנים מיודעים      
 .האיגוד מכל הבחינות     

 
 , התוכניות שהכין רכז הליגות ומנהל התחרויות - תוכנית משחקי הליגות ההתחלתיות. /

 .י הוועדה"אושרו ע, מיכאל טילקין     
 שבוע ימים מאוחר יותר מהתוכנית ) 9102דצמבר  92גברים יחלו בתאריך ' משחקי ליגה א :סיכום     
 דצמבר  21שיחלו בתאריכים )כמו גם הליגות הארציות לנשים ונוער , אל טילקיןית שהכין מיכהמקור     
 (.בהתאמה, 9102ינואר  0 -ו 9102     
 ל האיגוד יפרסם את המועדים שאושרו לכל הקבוצות ורכז הליגות יפרסם את תוכניות המשחקים"מזכ     
 . 9102דצמבר  01עד לתאריך      
 , הביעו הערכה מלאה לפעילותו המסורה והמקצועית, אל על התוכניות שהכיןחברי הוועדה מודים למיכ     
 . ניקיון כפיים והתחשבות מירבית באגודות, שמירה על תקנוני האיגוד, תוך שמירה על יושר ציבורי     

   
 במסגרתה     , 9102דצמבר  9שנערכה בתאריך  הוועדה מאשררת את תוצאות ההגרלה - חלוקה למחוזות . 4

 מרכז בליגה-מחוז מרכז ושרוןו גברים' בליגה א 0ומרכז  0שרון במחוזות שתשחקנה הקבוצות  הוגרלו      
 .ארצית נוער      
 שנערכה בהסכמת כל האגודות ולא היו לגביה , (ב פרוטוקול רכז הליגות"מצ)תוצאות ההגרלה  :סיכום      
 . מאושרות, בכלל זה של אור קנר, ערעורים      

 
 .02:11כל משחקי ליגות הגברים יחלו בשעה  - שעות תחילת משחקים .1
 

 ש תידון במגמה"ב. הפ -ירושלים . בקשת דחיית משחק ליגת העל גברים בים הפ - אירועי מזג האוויר. 6
 .ם-כמו גם שאר המשחקים בהם מעורבות הקבוצות מי, חיובית בסמוך למועד שנקבע לקיום המשחק     

 
 פנייתו של אברי בן זאב לביטול שיטת המפגשים וקיום משחקי הליגות  - הליגותשיטת משחקי . 7

 . נדונה ונדחתה, אחת לשבוע חוץ -בשיטת בית      
 בשלב זה וכל עוד תהייה קיימת מצוקה כספית, שיטת המשחקים הנוכחית תישאר בעינה: סיכום     
 .ל האיגוד יוציא לפונה מכתב תשובה"זכמ. במידת הצורך, הנושא יידון מחדש בעתיד. לקבוצות     

 
 בפנייתה של , לבקשת הנהלת האיגוד, הוועדה דנה - לפני תחילת משחקי הליגה פירוק קבוצות. 8

 י "בקשה שנדחתה ע)את הירידות מליגה ארצית גברים מחוז צפון  נצרת עילית להקפיא. אגודת הפ     
 .מעמיק ורחב היקף בנושא, וקיימה דיון נרחב ידבמטרה להפיק לקחים ממקרה זה לעת, (ההנהלה     
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 נצרת . טירת הכרמל ופניית הפ. ב לקחי מקרה הפ"ע, בפני הנהלת האיגודהוועדה ממליצה     
 המשחקים שיחולו מעונת, הבאים להוסיף לתקנון וועדת ליגה וגביע את הקריטריונים, עילית    
    102431021: 

 
 תגרור בעקבותיה הגרלה בין , קבוצה בטרם פתיחת משחקי המחזור הראשון של כל עונהפירוק  . א      

 ולאחריה תיערך חלוקת מחוזות וירדו בכל הליגות במשחקי הפלייאוף הפסידואשר  כל הקבוצות       
 זוהקבוצה שעלתה בגורל לעלות ליגה במקום גם במסגרתם תשולב , (במידת הצורך) חדשה       

 .תפרקהשה       
 אליה, ל האיגוד"יחד עם רכז הליגות ומזכ, ר וועדת ליגה וגביע"ההגרלה תיערך בניהולו של יו.  ב

 .אך היא תתבצע בכל פורום של נוכחים, תוזמנה כל הקבוצות המתמודדות על העלייה בליגות אלה      
 ,קומה קבוצה אחרתלא תמלא את מ, במידה וקבוצה לא נרשמה לליגה לעונת המשחקים הרלוונטית.   ג

 תחל את פעילותה מחדש בליגהאך כאשר הקבוצה תבקש לחדש את הרשמתה בעונה שלאחריה היא       
 במידה ועברו שתי עונות משחקים. אחת נמוכה יותר מהעונה בה שיחקה בעונה בה לא נרשמה      
 היא תחל את פעילותה שתי ליגות נמוכות יותר מאז הפסקת , רצופות ממועד אי הרשמתה לליגה      
  .פעילותה      

 .יום מהמועד שנקבע לתחילת המחזור הראשון בכל עונה 02הוראה זו תקפה עד .  ד
 הרכבלא תותר הוספת קבוצה אחרת לליגה ו, כאמור, יום 02 -במידה וטווח הזמן יהיה קצר מ.  ה

 .הקבוצות באותה ליגה יוותר ללא שינוי והליגה תשוחק בהרכב קבוצות חסר      
 

 , 02 -ו 01בתקנון הוועדה בסעיפים כיום לאור הסתירה הקיימת  - תיקון לתקנון וועדת ליגה וגביע. 9
 : כך ש, להמליץ בפני ההנהלה לשנות את התקנון הוחלט, בהתייחס לאי העברת דיווח על תוצאת משחק     
 .יבוטל העונש של  ההפסד הטכני הקבוע בתקנון כיום*      
 .ח ב כל אי דיווח תוצאה באמצעות העברת טופס משחק"ש 011הקנס הכספי יעמוד על סך של *      
 .9102/02ההוראה על כל האגודות תחול החל מסיבוב המשחקים השני בעונת המשחקים *      
 .  נוהל לכל האגודות לאחר קבלת אישור ההנהלהל האיגוד יפרסם את ה"מזכ      

 
 שאינו מאפשר ,באופן לקוירבים לאור הגעת טפסי משחק  - דיווח לקוי של תוצאות משחקים. 20

 הוועדה ממליצה, כמו גם אי העברת טפסים בזמן, הכנסת תוצאות משחקים לרישומי המחשב       
 :כדלהלן       

 . ח"ש 011תיקנס האגודה הרלוונטית בסך של , כקבוע בתקנון, פס משחקעל כל איחור בהעברת טו*        
 .ח"ש 011תיקנס האגודה בסך , או קריא בלתי מובן/ חסר / על כל העברת טופס משחק באופן לקוי *        
 ובליגות 9102/02חקים השני בעונת המשחקים תחול החל מסיבוב המשההוראה בליגות שהחלו *        

 .לאלתר -ההתחלתיות           
 .ל האיגוד יפרסם את הנוהל לאגודות ויוקפד על ביצועו כלשונו"מזכ        

 
 במטרה לפתוח , ר הוועדה העלה את הנושא לדיון ולקבלת משוב"יו - הגדלת מספר הספורטאים. 22

 לת ליגות טניסבנוסף לרעיון להפע, י מנדל בישיבת ההנהלה הקרובה"הנושא יועלה ע. ליגות חובבנים       
 . שולחן במקומות העבודה       

 
 , ס כפר יונה"כ אגודת מכבי מתנ"בקשת ב - בקשתו של בני גליק לשינוי ימי ושעות משחקים. 21

 :כדלהלן, נדונה ואושרה חלקית, הנסמכת על מכתב מנהל אגף הספורט של המועצה המקומית       
 , בימי חמישי בשבועקבוצת ליגה ארצית נשים  אושרה בקשת האגודה לקיים את משחקי*        

 .02:11בשעה           
 , 02:11בשעה , ביום רביעי( הביתי השני)אחד ביתי אושר לקבוצת ליגה ארצית נוער לקיים מפגש *        

  . כאשר המפגש הראשון ייערך בעיתוי המקורי ובהתאם לתוכנית המשחקים שנקבעה          
 

 למר פימה בוריס על תרומת הגביעים הערכתהוועדת ליגה וגביע מביעה  - ימה בוריסתרומתו של פ. /2
 כנס הקבוצות לפתיחת כפי שהבטיח ב, הדירוג סבב שניבמשחקי , 00שהעניק לשחקני הילדים בגילאי        
 .העונה        
 .מכתב תודהבוריס ל האיגוד יוציא לפימה "מזכ        

 
 .ולא כקבוע בתקנון, מעת לעת, בהתאם לצורךיבות הוועדה תתקיימנה יש - ישיבות הוועדה. 24

 .בהתאם להמלצה זו, הנהלת האיגוד מתבקשת לאשר את השינוי בתקנון       
 .02:21בשעה , יהיה בימי שלישי בשבוע, לכשתיקבענה הישיבות בעתיד, העיתוי הקבוע       

 אבי סגל: רשם                      


