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הנדון :תקופת העברות נוספת ורישום שחקנים
.3

תקופת ההעברות הנוספת החלה לאחר המחזור הראשון ותסתיים ביום
שלישי  10311330בשעה  30:11בצהריים ( 5מחזורים לפני תום הליגה
הסדירה).

.6

בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שלושה
שחקנים ישראליים בלבד ,וזאת במסגרת  35השחקנים המותרים לקבוצה
לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומים כבר  35שחקנים ניתן לבטל רישום שחקנים,
במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקן המבוטל והחזרת
כרטיס השחקן שלו.
שחקן ישראלי ,שכרטיסו בוטל ,יוכל להירשם מחדש בקבוצתו במסגרת
ההעברות הישראליות המותרות ,אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלו
פעם נוספת.

.1

שחקן יכול לשחק רק בשתי קבוצות בישראל.

.0

בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן
חדש אשר לא רשום באותה עונה בכל קבוצה אחרת ,ורישומו יבוא במסגרת
מכסת ההעברות המותרת.

.5

שחקן ישראלי ,שיועבר או יירשם בתקופת ההעברות הנוספת ,יהיה רשאי
לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס
העברה3הרשמה יומצא לאיגוד ,עד  60שעות לפני מועד המשחק ,ולשחקן יש
מקום פנוי ברשימת  35השחקנים של הקבוצה.

.2

בתקופת ההעברות הנוספת (עד  )10311330ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם
שחקנים זרים הרשומים בישראל.
שחקן זר יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.
63...
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המועד האחרון להחלפת זרים (רישום שחקן זר חדש שלא רשום בישראל
וביטול זר קודם) הוא יום שלישי ( 10311330חמישה מחזורים לפני סיום
הליגה הסדירה).

.8

קבוצה ,בליגה לאומית ,תהיה רשאית לשחרר ולהעביר שחקן ישראלי או
שחקן זר לקבוצה בליגת על גברים רק עד ליום שלישי .10311330

.9

כרטיס כפול עד גיל  66מליגת על ניתן לבצע החל מתאריך  61336335ועד יום
שלישי  11313330בשעה  30:11בצהריים (כרטיס כפול לא נחשב במסגרת
העברות).

.31

חילופי זרים והעברות זרים במהלך העונה ניתן לבצע עד יום המשחק (ולא
יאוחר מ )10311330-אך ורק עד שעה  33.11בבוקר.
 במקרה כזה על הקבוצה במקביל לרישום לבטל שחקן זר אחר ולהודיע
על כך לאיגוד במכתב רשמי כולל החזר כרטיס השחקן המוחלף.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
העתק  :מר עמירם הלוי  -יו"ר האיגוד
מר יעקב בן שושן  -מנכ"ל האיגוד
מר עמוס פרישמן  -יו"ר הועדה המקצועית
עו"ד רונית יניב  -אמיר – יועצת משפטית
הבקרה התקציבית
מחלקת רישום  -איגוד הכדורסל
מר עוגן יוחננוב – יו"ר מנהלת הליגה
מר פנחס גרשון – אגף מקצועי
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