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 /402 אוקטובר 02מיום  4102/4פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 

 
 אבי סגל. ,, צבי שחרניסים ארגילאהרון בלנק, , יו"ר - דני בלנרו: נוכחים

 התנצל( .  -בני גליק )אישית  :חסר
 
 מאושר. - 102/43 ליגה וגביע מס'פרוטוקול וועדת . /
 
 באשר לשלבי הטיפול בנושא. התקנון עבר עיון ראשוני ונעשו דני בלנרו עדכן  - וועדת ליגה וגביעתקנון . 0

 עם קבלת לחוו"ד היועמ"ש של האיגוד ו בו שינויים מתבקשים, לאחר שיעבור עריכה נוספת, הוא יועבר    
 ת חברי הוועדה. בתום הליך זה הוא יובא לאישור סופי בוועדה ובהנהלת התייחסותו, יובא התקנון להערו    
 האיגוד.    
 
 בהתייחס למקרה של גיא אלנסקי,  - השתתפות שחקנים המשחקים בחו"ל במשחקי הגביע. 3

 ובהשוואה  באשר לדוגמאות אחרות בענפי ספורט שונים בארץ ובעולם, ע"י דני בלנרוהנושא ייבחן וייבדק     

 בשלב זה, יוכל השחקן לשחק במשחקי הגביע. .לתקנון וועדת ליגה וגביע בנושא    
 
 התקיים דיון נרחב בנושא. - איחוד ליגה לאומית וארצית נשים. 4

 :הוחלט כי סיום מועד ההרשמות, לקראתלאור תמונת המצב שהצטיירה     

 
 קבוצות בכל מחוז.  5וזות בנות מח 3 -** הליגה הלאומית לא תאוחד עם הליגה הארצית ותתנהל ב    
 בליגה הלאומית, לפנים משורת הדין וכחריג שלא יהווה תקדים.קבוצת טנ"ש בבלי ת"א תשחק **     
     
 : ההנמקות להחלטה    
 לליגה זו בעקבות אי הרשמתה של  , הוחזרה7003102רדה מליגת על נשים בעונת שי, נתניה 7002* טנ"ש      

 דון טנ"ש עירוני גבעתיים לליגת על נשים ואי הרשמתה של קבוצת הפ. טירת הכרמל )שירדהקבוצת מוע       
 , מצב שיצר חוסר בקבוצה אחת בליגה הלאומית.אף היא מליגת העל(       

 של קבוצות לנד אנד סקיי  ואי הרשמתה נתניה לליגת על נשים 7002קבוצת טנ"ש לאור חזרתה של *      
 (.7003102ת נשים )שעלתה לליגה הלאומית בתום עונת לליגה לאומי       

 * קבוצת טנ"ש בבלי ת"א הייתה הקבוצה השלישית במשחקי פלייאוף העלייה לליגה הלאומית      
 .7003102בעונת        

 
 פנייתו של גל שמואל בדבר שינוי תכנית המשחקים של ליגת על נשים,  -שינויים בתוכנית המשחקים . 5

 ונדחתה. התוכנית המקורית שפורסמה תישאר בעינה. נדונה    
 
 מזכ"ל האיגוד יפרסם תזכורת לאגודות באתר  - מועד ההרשמה לליגות ההתחלתיות והמחוזיות. 2

 האיגוד בנוגע למועד האחרון להרשמות לליגות אלה.    
 
 שינויים במשחקים, הוועדה ממליצה להשאיר בעינו את סכום התשלום עבור בקשות ל - פירוק קבוצות. 7

 ש"ח. 50 -קרי     
 בנוסף, ממליצה הוועדה כי לא יוחזר התשלום לקבוצה אשר נרשמת לליגות השונות ומבטלת בכל עיתוי     
 שהוא את ההרשמה, כך שדמי ההרשמה יהוו את הקנס על הביטול.     
 
 ידה בליגת על נוער ומליגה זו לא הוועדה החליטה לא לקיים פלייאוף יר - פלייאוף תחתון בליגת על נוער. 8

 תהיינה ירידות בסוף העונה, לאור פירוקן של קבוצות הפ. טירת הכרמל ומועדון טנ"ש נתניה ואי רישומה של     
 . 3 קבוצת מועדון טנ"ש עירוני גבעתיים    
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 ים, נשים ונוערבמשחקי גביע המדינה לגבר - השתתפות במשחקי גביעי המדינה וגביע האיגוד. 9

 ומשחקי גביע האיגוד לגברים תותר ההשתתפות לכל הקבוצות המשחקות בליגות על ולאומית בליגות אלה      
 בכל עונה רלוונטית.     

 
 תלונתו של ניסים ארגיל תטופל ע"י יו"ר הוועדה, אשר יפעל בנושא בתאום עם  - גומיות "קוצים". 2/

 ם יו"ר האיגוד וחברי ההנהלה.הוועדה המקצועית ובשת"פ ע      
 

 ימים להרשמה לליגות אלה, כך שמועד ההרשמה יסתיים  00תינתן ארכה נוספת בת  - ליגה מחוזית. //

 . 7002נובמבר  75בתאריך       
 לכל אגודה תינתן האפשרות לשחק עם מספר קבוצות באותו מחוז ולמספר את הקבוצות בסדר עולה       
 (., וכו'0,7,3)      
 ספורטאים וספורטאיות מכל  000מעל  7002105נמסר דיווח כי עד כה נרשמו לכלל הליגות בעונת       
 האגודות ובכל הקטגוריות.      

 
 
 

 רשם: אבי סגל


