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 2016/2017לקראת פתיחת עונת המשחקים  2הנדון : חוזר מספר 

 
 
 

 :ליגה לאומית נשים 
 
 מחוזות. 3נרשם שהליגה תהיה בת  1בחוזר מספר  

 מחוזות גיאוגרפיים. 4 -ה וגביע לחלק את הליגה ללאחר בקשת חלק לא מבוטל מהקבוצות החליטה ועדת ליג
 שיטת המשחקים תהיה : קורביליון )נשארת אותו דבר(

 קבוצות 8שיטת הפליאוף : שתי הקבוצות הראשונות מכל בית מחוז שלהן עולות סה"כ 
 ההצלבה : ההצלבה תהיה עפ"י הגרלה כאשר הראשונה שומרת על הביתיות.

 י גמרהמנצחות בהצלבה עולות לחצ 4
 המנצחות בחצי הגמר עולות לליגת העל. 2

 הן.יבמידה והמנצחות הם הראשונות בבתים תהיה הגרלה לגביי הביתיות בינ
 

 : ליגות/תחרויות אזוריות 
 

 ועדת ליגה וגביע החליטה לאפשר קיום ליגות ותחרויות אזוריות וזאת כדי להגדיל את מספר הספורטאים הפעילים בענף.
 
 

 :יגה המחוזית קריטריונים בל
 
 אגודות  3מינימום ייבות להשתתף בכל מחוז / אזור ח

 קורביליון המשחקים בליגות המחוזיות/אזוריות תהיי שיטת 
 ימי המשחקים בליגות האזוריות / מחוזיות יתקיימו בימי ראשון

 הליגה תנוהל ע"י האגודות בכל אזור ואזור
 גם על הליגה/תחרויות אזוריות יחולובאיגוד צריך למלא טופס משחק וכל כללי הדיווח הקיימים 

 לאחר המשחק מידיהטופס חייב להישלח בדואר לאיגוד עד שבוע מיום המשחק , ובפקס לאיגוד באופן 
 

 : תחרות אזוריתל קריטריונים
 

 .אגודות שונות 3 לפחותשחקנים מ 20לפחות  ההשתתפות בתחרויות הנ"ל תהיה בהרכב של 
 ת אזורית שבו יהיה שם השחקן , ת.ז , שם האגודה , ומס' כרטיס שחקןהאיגוד יוציא טופס תחרו

 שיחתום על טופס התחרות בסיום התחרותמטעם האיגוד התחרות תנוהל ע"י שופט רשמי 
 התשלום לשופט יהיה ע"י מארגני התחרות עפ"י תעריף האיגוד

 אין לגבות כסף עבור התחרויות האזוריות 
 

 : כללי
 

 ₪ 20עלות כרטיס משתתף תעמוד על 
 אחרת במסגרת האיגוד.ותחרות שחקן בליגה מחוזית אינו יכול לשחק בכל ליגה 

 הליגה תנוהל ותפוקח ע"י האיגוד.
 

 , רישום הקבוצות יתבצע ע"ג טופס רישום רגיל. 1.12.2016*** רישום קבוצות לליגה המחוזית/אזורית יהיה עד לתאריך 
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 : משחק רשמי כדור
 

 הוחלט 18.10.2016בישיבת וועדת ליגה וגביע מתאריך 
   

 ***3בכל הליגות כולל נוער , ליגות נמוכות וליגות על ישחקו עם כדורים 
 הכדורים המאושרים למשחק במסגרת האיגוד הם : 2
 

TIBHAR 40+*** SL  לבן 
+***BUTTERFLY G40  לבן 

  
 וישנן מספר אגודות שרכשו כבר כדורים מסוג אחר. היות תחילת המשחקים נשלחה זמן קצר לפני על כך ההודעה 

 כי :להשאיר את שני הסוגים כהמלצה בלבד,  ולקבוע ( הוחלט שפורסם  )בכפוף לתקנון וועדת ליגה וגביע
 

 אם איזה כדור משחק הם משחקות, ובלבד שסוג הכדור  31.10.2016כל אגודה חייבת להודיע לאיגוד עד לתאריך 
 שדווח הינו הכדור היחיד והבלעדי שהאגודה תשחק איתו לכל אורך העונה ללא שינוי בסוג הכדור !!!

 
 : גביע המדינה

 
 לכל המאוחר 27.11.2016ההרשמה לגביע המדינה תחל מיום פרסום החוזר ועד לתאריך 

 
 
 

 יעקב בוגן
 מ"מ יו"ר וועדת ליגה וגביע

 
 
 


