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 :18-2017יורדות לעונת -משחקי הפלייאוף ומנגנון העולות
 

 ליגת העל לגברים
 

 גמר 1/4פלייאוף עליון 

 דרום 4צפון נגד מדורגת  1מדורגת  .א

 דרום 3צפון נגד מדורגת  2מדורגת  .ב

 דרום 2צפון מול מדורגת  3מדורגת  .ג

 דרום 1צפון מול מדורגת  4מדורגת  .ד
 יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותרסדרה של הטוב משלושה משחקים עם 

 
 3משחק  2משחק  1משחק 

13.3.18 20.3.18 22.3.18 

 

 גמר 1/2פלייאוף עליון 
 מנצחת משחק א מול מנצחת משחק ג
 מנצחת משחק ב מול מנצחת משחק ד

 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר
 

 3משחק  2משחק  1משחק 

24.4.18 8.5.18 10.5.18 

 

 פלייאוף עליון גמר
 המנצחות במשחקי חצי הגמר

סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר. במידה ושתי הקבוצות דורגו במיקום זהה 
 בליגה הסדירה, תיערך הגרלה על סדר המשחקים ובמידת הצורך המשחק השלישי ייערך באולם נייטרלי. 

 
 3משחק  2משחק  1משחק 

15.5.18 29.5.5.18 5.6.18 
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 גמר 1/4פלייאוף תחתון 
 דרום 8 מדורגת נגד צפון 5 מדורגת .א
 דרום 7 מדורגת נגד צפון 6 מדורגת .ב
 דרום 6 מדורגת מול צפון 7 מדורגת .ג
 דרום 5 מדורגת מול צפון 8 מדורגת .ד

 יותר גבוה למדורגת ביתיות יתרון עם משחקים משלושה הטוב של סדרה
 

 3משחק  2משחק  1משחק 

13.3.18 20.3.18 22.3.18 

 

 
 גמר 1/2 תחתון לייאוף פ

 מפסידה משחק א מול מפסידה משחק ג
 מפסידה משחק ב מול מפסידה משחק ד

 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר
 

 3משחק  2משחק  1משחק 

24.4.18 8.5.18 10.5.18 

 

 קבוצות לליגה הלאומית 2בתום העונה ירדו 
 

 ליגה לאומית לגברים
 

 פלייאוף עליון
 קבוצות( יעלו לפלייאוף.  8המסיימות הראשונות בכל מחוז )סה"כ  2

בשלב א: הראשונה מאחד המחוזות תיפגש מול השנייה ממחוז אחר למשחק בודד עם יתרון ביתיות לאלופת המחוז. 
 גה הסדירה.ההגרלה תיערך עם סיום הלי

 המנצחות משלב א יעפילו לשלב זה שישוחק בשיטת בית גמר, וייערך באולם נייטרלי. 4שלב ב: 
 הסיבוב הראשון של בית הגמר יקבע בהגרלה.
 הסיבוב השני יהיה המנצחות מול המפסידות.

 הסיבוב השלישי יתקיים רק במידה ולא ניתן היה לקבוע את זהות העולות.
 שלב ב שלב א

13.3.18 20.3.18 

 
 קבוצות יעלו לליגת העל. 2

 פלייאוף תחתון
 בתום עונה הסדירה מכל מחוז ישחקו בפלייאוף הירידה. 8-ו 7מקומות 

 ממחוז אחר. המשחקים יקבעו בהגרלה בתום העונה הסדירה.  8בכל מחוז תשחק מול מקום  7מקום 
 תר. המפסידות יורדות.השיטה תהיה משחק בודד עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יו

 תאריך

13.3.18 

 
 יורדות לליגה הארצית 4
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 ליגה ארצית גברים
 

 פלייאוף עליון
 קבוצות( יעלו לפלייאוף.  8המסיימות הראשונות בכל מחוז )סה"כ  2

הראשונה מאחד המחוזות תיפגש מול השנייה ממחוז אחר למשחק בודד עם יתרון ביתיות לאלופת המחוז. ההגרלה 
 עם סיום הליגה הסדירה. תיערך

 המנצחות יעפילו לליגה הלאומית.
 תאריך

25.3.18 

 עולות לליגה הלאומית 4
 

 פלייאוף תחתון
 המסיימות במקום העשירי בליגה הסדירה בכל מחוז ירדו באופן אוטומטי לליגה א'.

ממחוז אחר  9ל מקום מאחד המחוזות תשחק מו 8יתמודדו בפלייאוף משחקי ירידה. מקום  8-9המסיימות במקומות 
 במחק בודד עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר. ההגרלה תיערך עם סיום הליגה הסדירה.

 תאריך

25.3.18 

 
 המפסידות ירדו ליגה.

 קבוצות ירדו לליגה א' 8
 

 ליגה א' גברים
 

 יקבע לאחר סיום ההרשמה ושיבוץ הקבוצות.
 

 על נשים
 פלייאוף עליון חצי גמר

 דרום 2מול מדורגת  צפון 1מדורגת 
 דרום 1צפון מול מדורגת  2מדורגת 

 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר
 

 3משחק  2משחק  1משחק 

16.3.18 23.3.18 26.3.18 

 
 

 פלייאוף עליון גמר
 המנצחות במשחקי חצי הגמר

סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר. במידה ושתי הקבוצות דורגו במיקום זהה 
 בליגה הסדירה, תיערך הגרלה על סדר המשחקים ובמידת הצורך המשחק השלישי ייערך באולם נייטרלי. 

 
 3משחק  2משחק  1משחק 

11.5.18 18.5.18 25.5.18 
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 פלייאוף תחתון 
 דרום 6צפון מול מקום  5ום מק

 דרום 5צפון מול מקום  6מקום 
 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר.

 המפסידות יורדות לליגה הלאומית.
 

 3משחק  2משחק  1משחק 

16.3.18 23.3.18 26.3.18 

 
 יורדות ללאומית נשים 2

 
 

 לאומית נשים
 ושיבוץ הקבוצות.יקבע לאחר סיום ההרשמה 

 

 על נוער
 

 גמר 1/4פלייאוף עליון 

 דרום 4צפון נגד מדורגת  1מדורגת  .א

 דרום 3צפון נגד מדורגת  2מדורגת  .ב

 דרום 2צפון מול מדורגת  3מדורגת  .ג

 דרום 1צפון מול מדורגת  4מדורגת  .ד
 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר

 
 3 משחק 2משחק  1משחק 

28.3.18 25.4.18 30.4.18 

 

 גמר 1/2פלייאוף עליון 
 מנצחת משחק א מול מנצחת משחק ג
 מנצחת משחק ב מול מנצחת משחק ד

 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר
 3משחק  2משחק  1משחק 

9.5.18 16.5.18 23.5.18 

 

 פלייאוף עליון גמר
 הגמר המנצחות במשחקי חצי

סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר. במידה ושתי הקבוצות דורגו במיקום זהה 
 בליגה הסדירה, תיערך הגרלה על סדר המשחקים ובמידת הצורך המשחק השלישי ייערך באולם נייטרלי. 

 
 3משחק  2משחק  1משחק 

30.5.18 6.6.18 13.6.18 
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 גמר 1/4פלייאוף תחתון 
 דרום 8 מדורגת נגד צפון 5 מדורגת .א
 דרום 7 מדורגת נגד צפון 6 מדורגת .ב
 דרום 6 מדורגת מול צפון 7 מדורגת .ג
 דרום 5 מדורגת מול צפון 8 מדורגת .ד

 יותר גבוה למדורגת ביתיות יתרון עם משחקים משלושה הטוב של סדרה
 3משחק  2משחק  1משחק 

28.3.18 25.4.18 30.4.18 

 
 גמר 1/2 תחתון פלייאוף 

 מפסידה משחק א מול מפסידה משחק ג
 מפסידה משחק ב מול מפסידה משחק ד

 סדרה של הטוב משלושה משחקים עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר
 

 3משחק  2משחק  1משחק 

9.5.18 16.5.18 23.5.18 

 
 קבוצות לליגה הלאומית 2בתום העונה ירדו 

 

 לאומית נוער
 

 פלייאוף עליון
 קבוצות( יעלו לפלייאוף.  8המסיימות הראשונות בכל מחוז )סה"כ  2

בשלב א: הראשונה מאחד המחוזות תיפגש מול השנייה ממחוז אחר למשחק בודד עם יתרון ביתיות לאלופת המחוז. 
 ההגרלה תיערך עם סיום הליגה הסדירה.

 טת בית גמר, וייערך באולם נייטרלי.המנצחות משלב א יעפילו לשלב זה שישוחק בשי 4שלב ב: 
 הסיבוב הראשון של בית הגמר יקבע בהגרלה.
 הסיבוב השני יהיה המנצחות מול המפסידות.

 הסיבוב השלישי יתקיים רק במידה ולא ניתן היה לקבוע את זהות העולות.
 

 שלב ב שלב א

28.3.18 25.4.18 

 
 קבוצות יעלו לליגת העל. 2
 

 פלייאוף תחתון
 במחוז אחר, במשחק בודד שיקבע בהגרלה. 5במחוז אחד תשחק מול מדורגת  5מדורגת 

 בליגה הסדירה.  6המפסידות ישחקו משחק הישרדות בודד מול המדורגות 
 (6מפסידה מול מדורגת +  6המשחק יקבע בהגרלה עם יתרון ביתיות למדורגת גבוה יותר. )מפסידה מול מדורגת 

 המנצחות ישארו בליגה.
 

 בשלב  שלב א

28.3.18 25.4.18 

 קבוצות ירדו לליגה הארצית 2
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 ארצית נוער
 יקבע לאחר סיום ההרשמה ושיבוץ הקבוצות.

 
 
 

 הערות:
 

 , הסיבוב הבא יוקדם בהתאם.0:2" אם כל המפגשים המקבילים מסתיימים 3-*בסדרות של "הטוב מ
 

 ולא ביום ו' כפי שפורסם קודם 17.5.18ביום ה'  –*גמר גביע 

 
 


