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לכבוד
קבוצות ליגת-על גברים
קבוצות ליגה לאומית גברים
קבוצות ליגת על נשים
ג.א.נ,.
הנדון :הגרלת משחקי גביע המדינה לגברים ונשים
והגרלת משחקי ליגה לאומית גברים  :תזכורת
נציג קבוצתכם מוזמן להגרלת השלב הראשון בגביע המדינה לגברים,גביע המדינה לנשים ומשחקי ליגה
לאומית גברים ביום רביעי  418/842בשעה  41.11בצהרים במשרדי איגוד הכדורסל.
גביע המדינה לגברים
סיבוב א' :יום חמישי 71/7//71
בסיבוב זה ייערכו  41משחקים בהשתתפות  71קבוצות :מכבי תל אביב ,מכבי אשדוד ,הפועל ירושלים והפועל
חולון ששיחקו בעונה שעברה בחצי גמר הגביע לא משחקות בסיבוב א' ועולות לשמינית גמר.
שתי קבוצות נוספות שיעלו לשמינית הגמר הם :מכבי חיפה והפועל באר שבע שהוגרלו מבין  1מפסידות רבע
גמר בעונה שעברה.
בסיבוב זה לא יכולות להיפגש קבוצות מליגת-על ביניהן אך בכל משחק בו תיפגש קבוצה מליגה לאומית עם
קבוצה מליגת-העל תהיה הקבוצה מהליגה הלאומית אוטומטית המארחת.
שמינית גמר :יום ראשון /2/7//71
בסיבוב זה ייערכו  /משחקים בהשתתפות  41קבוצות :עשרת המנצחות מסיבוב א' ,וכן מכבי תל אביב ,הפועל
ירושלים ,מכבי אשדוד ,הפועל חולון ,מכבי חיפה והפועל באר שבע שעלו אוטומטית לשלב זה.
הקבוצות שעלו שלב הם ארבעת הקבוצות שהשתתפו בחצי גמר הגביע בעונה שעברה וכן  7מארבעת מפסידות
רבע גמר הגביע על פי הגרלה שנערכה במשרדי האיגוד בתאריך .41./.42
רבע גמר :יום ראשון 14847842
חצי גמר :יום שני 4781784/
יום חמישי 4181784/
גמר:
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גביע המדינה לנשים
שמינית גמר :יום חמישי 11.44.42
בסיבוב זה ייערכו  7משחקים בהשתתפות  1קבוצות לפי הגרלה -יתר  1הקבוצות יעפילו לרבע הגמר ללא משחק.
רבע גמר :יום חמישי 44.4.4/
בסיבוב זה ייערכו  1משחקי רבע הגמר בהשתתפות  1הקבוצות שעלו אוטומטית ללא משחק ו 7-מנצחות שמינית
הגמר -במידה ו 7-מנצחות שמינית הגמר לא יפגשו ביניהן לפי ההגרלה ברבע הגמר ויפגשו את הקבוצות שעלו
ללא משחק ,הרי אוטומטית מנצחות שמינית הגמר תהינה מארחות בשלב רבע הגמר.
חצי גמר :יום שני
גמר גביע :יום חמישי

1.1.4/
/.1.4/

ליגה לאומית גברים
תתקיים הגרלת כל מחזורי הליגה.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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