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 .8לנוחיותכם רצ"ב מיילים ישירים של עובדי האיגוד:
רכז הליגות

Naftaly@basket-ball.co.il

מחלקת רישום

Miri@basket-ball.co.il

מחלקת רישום

Rozi@basket-ball.co.il

מחלקת רישום

Almog@basket-ball.co.il

איגוד השופטים
הנהלת חשבונות

Refferres@basket-ball.co.il
Varda@basket-ball.co.il

.7

תשומת לבכם :תזכורת לאמור בחוזר רשמי מס'  0ובספר המשחקים
עפ"י חוקי מדינת ישראל ,שופטי הכדורסל העובדים בשיפוט בימי שישי(החל משעה לפני
כניסת השבת) וביום שבת(כולל מוצאי שבת) זכאים לשכר של .005%
כל קבוצה שתבחר לשחק את משחקיה הביתיים בימי שישי(החל משעה לפני כניסת השבת)
וביום שבת(כולל מוצאי שבת) ו/או תקדים משחקים לימי שישי/שבת ,תצטרך לשלם את הפרשי
דמי השיפוט .איגוד הכדורסל יחייב את חשבון הקבוצה באיגוד בהפרש דמי השיפוט.

.3

ע"פ ההנחיות שקיבלתם ,הן בחוזרים והן בספר המשחקים ,הכדור הרשמי של איגוד
הכדורסל הוא כדור מסוג "מולטן".
אנו מקבלים דיווחים מהשופטים שחלק מהקבוצות אינן ממלאות את חובתן ואין
ברשותן כדורים מסוג "מולטן".
אנו מפנים את תשומת ליבכם שהחל מ 18/87/82-קבוצה שלא תשחק עם כדור מסוג
"מולטן" תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.
גם אגודות שלא מדביקות על החולצות שלהן את הסמל של איגוד הכדורסל (בכל הליגות)
במידה ולא תסדרנה את הנושא עד לתאריך  18/87/82תועמדנה לדין משמעתי ,בפני
בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.
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.4

להלן המועדים האחרונים להעברות בליגות השונות:
ליגת על גברים:
ליגה לאומית גברים:
ליגת על נשים:
ליגה ארצית גברים:
ליגה א' גברים:
ליגה ב' גברים:
ליגה לאומית נשים:
ליגה ארצית נשים ו-א' נשים
ליגת על לנוער
ליגה נוער לאומית
ליגה נוער ארצית ומחוזית
ליגה נערים א' לאומית:
ליגה נערים א' ארצית ומחוזית:
ליגה נערים ב' לאומית:
ליגה נערים ב' מחוזית:
ליגה ילדים א' וילדים ב':
ליגה נערות א' לאומית:
ליגה נערות א' מחוזית:
ליגה נערות ב' לאומית:
ליגה נערות ב' מחוזית:
ליגה קט-סל א':
ליגה קט-סל ב':
ליגה ילדות:
ליגה קט-סל בנות:

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

50.50.00
01.51.00
51.50.00
01.50.00
01.50.00
02.50.00
01.50.00
70.50.00
00.50.00
71.50.00
71.50.00
02.50.00
70.50.00
02.50.00
70.50.00
70.50.00
10.07.02
70.50.00
57.50.00
01.50.00
15.50.00
51.57.00
10.50.00
70.50.00

בליגות בהם יש  1או  1סיבובים מלאים יהיה המועד האחרון שבוע ימים לפני מחצית
כמות המחזורים בעונה (לא בליגות עם בית עליון ובית תחתון-בליגות אלו המועד האחרון הוא
בתאריך הרשום בחוזר זה).
 .5רישום שחקנים חדשים:
בליגה ארצית גברים ,א' גברים ו-ב' גברים ניתן לרשום שחקנים חדשים
רק עד המועד האחרון להעברות המופיע בחוזר זה .לגבי יתר הליגות
ניתן לרשום שחקנים חדשים עד המחזור האחרון של הליגה באותה
עונה(לא ניתן לרשום שחקנים חדשים למשחקי הגמר סל).

-3 .6להלן תזכורת של תקנון האיגוד לגבי מיקום של מורחקים בעת ביצוע עונש ההרחקה:
בעל תפקיד,לרבות מאמן וכן שחקן שנענש בהרחקה ממשחק/ים ,ע"י בית הדין או בענישה
אוטומטית ,רשאי להימצא במהלך המשחק לרבות במחצית ,אך ורק בתחומי היציע המיוחד
לקהל הרחב ,ולא במקום אחר בתחומי המגרש .לא ישתתף כל בעל תפקיד ,מאמן או שחקן
שהורחק במהלך משחק ו/או ע"י בית הדין כאמור לעיל ,בטקס חלוקת פרסים ומדליות.

 .7הנהלת איגוד הכדורסל ,בישיבתה מיום  ,0262/61/החליטה על ההנחיות הבאות,
לגבי ליגת לנוער ,שיחולו גם בעונת .021261/
א .יהיה לינק באתר האינטרנט של האיגוד ובו סקירה שבועית ,סטטיסטיקה ,צילומים
ממשחקים ודיווח מקצועי שוטף.
ב .קוד לבוש אחיד למפעילי שולחן המזכירות.
ג .אירוח קבוצות  10 -בקבוקי מים ,כדורים לחימום ,חדר הלבשה ראוי ,נקי ומסודר
(באחריות הקבוצה הביתית).
ד .בגדי משחק בצבע אחיד למשחקי בית וחוץ (גופייה ומכנס באותו הצבע).
ה .שידורי טלוויזיה .
ו .קוד התנהגות וקנסות למפרי החוקים הנ"ל (ע"י בית הדין המשמעתי של האיגוד).
ז .חדר שופטים ראוי וצוות אירוח במשחק משודר באחריות המארחים.
ח .עמדת סטטיסטיקה
ט .מציאת ספונסרים לליגה ,מכירת שטחי פרסומות ומדבקות ופעילויות שיווק במהלך
ההפסקות של המשחק המשודר (פסקי זמן ,רבעים וכו').
י .חיוב בהתקנת סיב אופטי באולם בכדי שתהיה אפשרות שידור -קבוצה
שבאולמה לא יהיה סיב אופטי תחויב להעביר את המשחק המשודר
לאולם אחר עם סיב אופטי העומד בקריטריונים של הליגה.
יא.אולם עם מינימום  022מקומות ישיבה.
יב.אמנת התנהגות שיקריאו הקפטנים ,לפני פתיחת המשחק.
יג.פרקט חובה ,החל מעונת .021/-0212

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
/5עידית/נפתלי/חוזרים/רשמי מס' 7502-00 /0

