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 51.2.51מיום  51-2פרוטוקול ישיבת ועדת ליגה וגביע מספר 

 
 ניסים ארגיל, צבי שחר, איזו וינר :נוכחים

 .מיכאל טילקין :הוזמן
 התנצל -אהרון בלנק , התנצל -בני גליק  :חסרים

 
לקבוע מועד חלופי למשחק פלייאוף ליגה ארצית  ש"לבנים בדיון בבקשה של ברקים  .1

 10:11בשעה  21.2.12בתאום עם עדי סידלר ודמיטרי אוסקובסקי נקבע תאריך . גברים
 .בשוהם

. 41.12.2113-שלא התקיים ב צ"צ והפועל ראשל"ר ראשל"דיון בסוגיית משחק בין בית .2
בהמשך נקבע קנס להפועל  .שתי קבוצות סיכמו לדחות את המשחק ללא הודעה לאיגוד

ו הקריא את מכתבו של אסף גונן המתאר את 'איז. ראשון על אי הגשת טופס כהלכה
 . עמדתו

להשאיר את רישום של הפסד טכני להפועל ראשון כיוון ששחקנים של  :הוועדה קבעה
יש לבטל את הקנס על , יחד עם זאת. הקבוצה לא היו רשומים באיגוד בתאריך המשחק

 .ופס שלא היה באחריותה של הפועל ראשוןאי הגשת ט
 .כאמור, הקנס שנקבעתישא בתשלום ( ראשון. ולא אגודת הפ)צ "ר ראשל"אגודת בית

הודגש כי כל הקבוצות חייבות להקפיד על מילוי טופס כהלכה ושליחתו , יחד עם זאת
 .בזמן לאיגוד

שחקנים  2קבוצות מגיעות למשחק בהרכבים חסרים של  2ועדה דנה במצב כאשר הו .4
מפגשים ברצף בהרכב חסר או  2 -מדובר רק על המקרים כאשר קבוצות שיחקו פחות מ)

 (.מפגשים במשך הליגה 4 -פחות מ
משחקים בשיטת דייויס ובמקרה של  3במקרה כזה על הקבוצות לשחק  :הוועדה קבעה

ההחלטה הזאת תהיה תקפה למשחקים . לשחק משחק זוגות על קביעת המנצח 2:2שוויון 
 .ליגה וגביעוועדת וועדה מבקשת להכניס את ההערה לתקנון ה .הבאים

על המשחקים  ,לכאורה ,לא תקיןהעל הדיווח  תלונתו של לובה יוסילבסקיועדה דנה בהו .3
הפועל צפת לא הגיעה . שלא התקיימו בין הישגי כרמיאל להפועל צפת בליגה ארצית לנוער

חלה על הקבוצה  ,מן הסתם. רלמשחקים וביקשה לקיים את המשחקים בתאריך אח
כאשר לא הייתה שום הודעה . הפועל צפת לפנות לאיגוד בבקשה לתאם תאריך חדש

נשלחו טפסי המשחק לאיגוד בציון הפסדים טכניים של שתי , מהפועל צפת במשך שבוע
תוך כדי מילוי הטפסים נעשתה טעות בתום לב ולטופס הוכנסו . קבוצות הפועל צפת
לובה טוען לזיוף הטפסים ודורש . כרמיאל שלא שהו בארץ באותו יוםשחקנים של הישגי 

 .הצדדיםשני הפסד טכני ל
הישגי כרמיאל מחויבת להמציא . לאשר הפסדים טכניים של הפועל צפת :הוועדה קבעה

אישורי טיסה של השחקנים שהיו רשומים בטופס בטעות ולשלוח לאיגוד טפסים 
 .מתוקנים
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הישגי כרמיאל ומכבי : יכול להיות מצב שבמחוז צפון ליגת על גברים יהיו שתי קבוצות .2
במקרה כזה . זכרון יעקב עם אותו מאזן נקודות ועם אותו מאזן משחקים ומערכות

הוחלט לפנות . 2.4-ל 22.2המשחק יתקיים בין . יתקיים משחק חוזר במקום ניטראלי
 .21.2.12' יום ה: אריך המשוערהת. לאילן אביבי בבקשה לארח את המשחק

כפר )גברים  'פנתה בהודעה שלא יכולה לארח את המשחק של ליגה א הפועל כפר סבא .1
 .בגלל בעיות האולם 22.12.12-ב( כפר יונה, רעננה, סבא

רכז . על פי סדר עדיפויות ,וינגייט או בכפר יונההמשחק ברעננה או בלקיים  :המלצה
 .אפשרויותליגות יבדוק מול הקבוצות את ה

. ליגה לאומית או ליגת העל - 22.2.12להזיז אחד משחקים מתאריך  בקשה של גל שמואל .7
כיוון של הפועל אשדוד לא יכולים להזיז את המשחק יש לפנות להישגי כרמיאל ולבטל 

המשך פלייאוף ליגת על נוער ייקבע על פי . 11.4.12-ולקיימו ב 22.2.12-את המשחק ב
 .גמר 1/3התוצאות במשחקי 

 :הגרלות .8
 :גמר 225גביע מדינה גברים               

 
 (הגרלה)בזכרון יעקב  - 2 גבעתיים -מכבי זכרון יעקב *               
 (ללא הגרלה)בגבעתיים  -גליל תחתון  - 1 גבעתיים*               

 
 גמר 2/5גביע איגוד               

 
 (ללא הגרלה)בזכרון יעקב  - 4 רושליםי. הפ -מכבי זכרון יעקב *               
 ירושלים שיחקה בחוץ, ללא הגרלה)בירושלים  -הפועל נצרת עלית  - 2 הפועל ירושלים*               

 (צחון טכנייונצרת עלית עלתה ללא משחק עקב נ                 
 (הגרלה)ברחובות  -גבעתיים  -מכבי רחובות *               
 (ללא הגרלה)אונו  .בק - 1 ירושלים .הפ -אונו . הפועל ק*               

 
 .מאושר - 51-5' פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס .0

 
וועדת ליגה וגביע מקבלת את בקשתו של אבי סגל לסיים את תפקידו  - ל האיגוד"מזכ .11

עקב היותו של המינוי מנוגד לתקנון האיגוד ולאור ניגוד עניינים הנובעים , כחבר הוועדה
 .מתפקידו

 
 

 מיכאל טילקין: רשם
 
 
 
 

 
 


