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ג.א.נ,.
הנדון :חוזר רשמי מס'  2לעונת המשחקים 2108102

 .1להלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השונות
ליגת על נשים
ליגה לאומית גברים
ליגה ארצית גברים
ליגה א' גברים
ליגה ב' גברים
ליגה לאומית נשים
ליגה ארצית נשים וא' נשים
ליגות לנוער (על,לאומית,ארצית ומחוזית)
ליגה נערים א' לאומית ונערים ב' לאומית
ליגה נערים א' ארצית,ליגה נערים א' וב' מחוזית
ליגה נערות א' לאומית ומחוזית
ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית
ליגה ילדים א' וילדים ב'
ליגה ילדות
ליגה קט סל א'
ליגה קט סל ב'
ליגה קט סל בנות

 .2להלן מועדי פתיחת הגביעים השונים
גביע המדינה לגברים
גביע האיגוד לגברים
גביע האיגוד ליגה ב'
גביע האיגוד לנשים
גביע המדינה לנוער

יום שני
יום שלישי
יום ראשון
יום שלישי
יום רביעי
יום שלישי
יום חמישי
יום שני
יום רביעי
יום ראשון
יום ראשון
יום שלישי
יום חמישי
יום רביעי
יום שלישי
יום שלישי
יום ראשון

22/10/18
9/10/18
14/10/18
16/10/18
17/10/18
9/10/18
18/10/18
15/10/18
17/10/18
14/10/18
14/10/18
16/10/18
11/10/18
17/10/18
16/10/18
23/10/18
14/10/18

יום רביעי 18/10/18
יום ראשון 07/10/18
יום רביעי 10/10/18
יום חמישי 04/10/18
08/10/18
יום שני

-2גביע האיגוד לנוער
גביע המדינה לנערים א' ונערים ב'
גביע האיגוד לנערים א'
גביע המדינה לנערות א'
גביע המדינה לנערות ב'
גביע המדינה לילדים א'
גביע המדינה לילדות

.3

08/10/18
יום שני
יום רביע י 10/10/18
יום ראשון 07/10/18
יום ראשון 07/10/18
יום שלישי 09/10/18
יום חמישי 04/10/18
יום רביעי 10/10/18

תזכורת !
בליגה לאומית גברים כל קבוצה חייבת לרשום בטופס המשחק לפחות  5שחקנים ישראלים
צעירים שחייבים להיות נוכחים ולבושים במגרש(שחקנים שנולדו מיום ( 01/10/94כולל
ואילך) ,אין חובת שיתוף שחקן צעיר במשחק עצמו.

בהמשך להודעתנו מיום  13.6.18לגבי שינויי מבני בליגה קטסל א' בנים ,קטסל
.4
ב' בנים וקטסל בנות ,להלן מספר הבהרות :
כל קבוצה חייבת להשתתף בעונה ב 2-טורנירים שייערכו בחופשות חנוכה
א.
ופסח ,אך אם הקבוצות שישובצו לטורניר יתאמו מועד אחר תהיה אפשרות לשנות זאת
והטורניר ייערך במועד שיתאמו הקבוצות.
המשחקים עצמם ,גם בליגה וגם בטורנירים ינוהלו בטופס משחק רגיל עם
ב.
תוצאות,יהיה לוח תוצאות ואם יהיה שוויון תהיה הארכה -השינוי היחיד הוא שלא
יפורסמו טבלאות ותוצאות באתר האיגוד ולא יהיו אלופות ליגה.
 .5להלן רשימת השחקנים והמאמנים שנותר להם לרצות עונש ,מעונת  ,2017/18שהוטל ע"י בית הדין
המשמעתי (כמובן שהעונש ייגרר ויהיה בתוקף ,באם השחקן או המאמן יעברו לקבוצה אחרת)
שחקנים:
 2משחקים
גבע בר אור(הפועל פרדסיה)
מרגי לירן(אליצור ירושלים/גבעת זאב) עד תאריך 22.3.19
 1משחק
בוקאי לישי(הפועל נס ציונה)
 2משחקים
ענטר דניאל(אליצור רעננה)
 3משחקים
נתן צנטנר(הפועל חיפה)
 2משחקים
גיא יעקובי(א.ס.אשקלון)
 2משחקים
ארז עמירה(מכבי רחובות)
 3משחקים
אור איתן(אליצור גבעת שמואל)

-3סעיד ראזי(הפועל נחף)
קבלאי ויאאם(הפועל תרשיחא)
מיכאל דניאל(הפועל טירה)
סהר טובי(א.ס.רמת השרון)
גיל אלנשטיין(מ.ס.אבן יהודה)
ווסלי ביירון(הפועל כפר סבא)
מושקוביץ אברהם(אליצור רמת גן)
טל שרעבי(ביתר ת"א/נוה אליעזר)
עמית ניניו(הפועל חולון)
דניאל אזולאי(אליצור קרית אתא)
כהן שקד(מכבי חיפה)
שחר בן גלים(אליצור קרית אתא)
איתי ידלין(הפועל לב השרון)
שקד אביקדר(הפועל חוף הכרמל)
גבריאל אברמוב(הפועל נצרת עילית)
ניב ועקנין(מכבי דימונה)
יובל אהרוני(הפועל לב השרון)
הרץ עמרי(הפועל נהריה)

 1משחק
 1משחק
 3משחקים
 4משחקים
 2משחקים
 2משחקים
 5שבועות
 2משחקים
 1משחק
 2משחקים
 2משחקים
 2משחקים
 2משחקים
 3משחקים
 4משחקים
 3משחקים
 2משחקים
 2משחקים

מאמנים ומנהלים :
רועי סלטר(ביתר ת"א/נוה אליעזר)
בנצי סבר(אליצור רמת גן)
אבישי שפירא(אליצור רמת גן)
אמיר פריזה(הפועל לב השרון)

שבועיים
חצי שנה
 3חודשים
 4שבועות

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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