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 /402 אוגוסט /0מיום  4102/3פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 

 
 אבי סגל. ,אהרון בלנק, בני גליק, צבי שחר, יו"ר - דני בלנרו: נוכחים

 מיכאל טילקין. :מוזמן
 התנצל(. -ניסים ארגיל )אישית  :חסר

 
 מאושר. - 102/40 פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס'. /
 
 פירט את עקרונות תקנון המשחקים, שאושר פה אחד.דני בלנרו  - תקנון ליגה מחוזית. 0

 
 התקיים דיון נרחב בנושא ואושרו עקרונות חלוקת הקבוצות למחוזות  - 02/41/2חלוקה למחוזות בעונת . 3

 בליגות השונות, כמפורט להלן:    
 * חלוקה גיאוגרפית מצפון לדרום     

 -)עד שתי קבוצות מאותה אגודה במחוז, למעט בליגת העל  * צמידות לתקנון האיגוד וועדת ליגה וגביע     
 (מאותה אגודה קבוצה אחתבה תשובץ בכל מחוז        
 לגבי כל הקבוצות )הפרדה מירבית בין קבוצות "אחיות"( * אחידות     
 קבוצות מהליגה הארצית  3והעלאת  ארציתוט הקבוצות שנרשמו בליגה הלאור מיע - ומית נשיםליגה לא*      

 לאומית נשים, ליגה , תיבחן האפשרות לאיחוד הליגות לליגה אחת שתיקרא: (4לליגה זו )ראה סעיף        
 פניה לכל האגודות לבחון הרשמתן לליגה זו.  ותתבצע       

 02:22יחלו בשעה  גבריםליגת על * כל משחקי      
 

 , תוך בחינת הבקשותמספר אגודות לשיבוץ במחוזות, כמפורט להלןשל בנוסף, ניתנה התייחסות לגבי פניות     
 סיום ההרשמות )מועד שעבר ולאחריו לא תתאפשרנה הרשמות  ובהתאם לתמונת המצב לאחר מועד לגופן    
 :(נוספות    
 ץ הקבוצה בליגה לאומית גברים במחוז מרכז/שפלה ייעשה בהתאם לעקרונותשיבו - פניית מכבי רחובות*      

 הקבוצה תשובץ במחוז השפלה. שנקבעו ע"י הוועדה.        
 ייעשה בהתאם לעקרונות שנקבעו ע"י לאומית נשים שיבוץ הקבוצה בליגה  - פניית מכבי בבלי ת"א*      

 ., שאינו מאפשר כיום להעלות את הקבוצה לליגה לאומית נשיםובהתאם לתקנון וועדת ליגה וגביע הוועדה        
 חבר האגודה לא נרשמה באיגוד, חרף ארכה שניתנה לה )לבקשתה ולבקשתו של  - אגודת לנד אנד סקיי*      

 ויינר(, בעקבות נסיבות ארגוניות של העמותה אליה היא שייכת, כך שמבחינת האיגוד היה  ההנהלה איז'ו        
 להירשם יהיה מעמדה כאגודה חדשה וכל הקבוצות שתהיינה משויכות אליה תחלנה את ותבקש בעתיד         

 משחקיהן בליגות ההתחלתיות.        
 נשים(, ולאומית מועדון טנ"ש עירוני גבעתיים )ליגת על  - קבוצות שלא נרשמו לליגות השונות*      

 הפ. טירת הכרמל )ליגה לאומית נשים(, לנד אנד סקיי )לאומית נשים ונוער וארצית גברים(.       
 
 שיבוצן של קבוצות בהתאם לעקרונות שסוכמו )ראה לקביעת נערכו הגרלות - ושיבוץ למחוזות הגרלות. 4

 והוחלט כי: (, בהתאם לצורך, ולאור תמונת המצב שהצטיירה לאחר סיום מועד ההרשמות,3סעיף     
 תחזור לליגה זו בעקבות אי הרשמתה של  0203/04שירדה מליגת על נשים בעונת  - נתניה 0222טנ"ש *     

 קבוצת מועדון טנ"ש עירוני גבעתיים לליגת על נשים ואי הרשמתה של קבוצת הפ. טירת הכרמל )שירדה       
 .מתן תשובתו החיובית לחזרת הקבוצה לליגה זו, לאחר שיחה עם עידו בן שמחון ואף היא מליגת העל(       

 )ואי רישום קבוצה חלופית נתניה לליגת העל  0222לאור חזרתה של קבוצת טנ"ש  - ליגה לאומית נשים*     
 של קבוצות לנד אנד סקיי, מועדון טנ"ש עירוני גבעתיים והפ. טירת הכרמל )ראה ואי הרשמתן לליגה זו(        
 )הפ. גליל  0203/04הקבוצות שירדו מליגה זו בעונת  3וחלט להחזיר לליגה לאומית נשים את (, ה3סעיף        
 הפועל אילת(, בהסכמת הקבוצות.ל, תחתון, הישגי כרמיא       
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 (, הוחלט בהגרלה 3בעקבות אי הרשמתה של קבוצת לנד אנד סקיי לליגה זו )ראה סעיף  - ליגה ארצית גברים* 
 , לליגה זו )בהסכמת ב"כ 0203/04יר את קבוצת הפ. מעלה אדומים, שירדה לליגה א' בתום עונת להחז   
 במידה ובסופו של דבר לא תירשם הקבוצה לליגה זו, תחזור לליגה קבוצת הפ. נצרת עלית  האגודה(.   
 )שעלתה בגורל בעדיפות שנייה(.   
 
 

      
 
 
 
 

 רשם: אבי סגל


