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הנדון  :תכנית חדשה לליגה קט סל ב' צפון()871

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק  6קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ועל כל קבוצה לשחק
לפחות  81משחקים ,הרי ע"פ פרק  81א' בתקנון משחקי האליפות תשונה
תכנית הליגה והליגה תתנהל בארבעה סיבובים.


מחזורים  8-5ייערכו כמתוכנן.
להלן מועדים חדשים למחזורים : 6-41











מחזור  : 6יום שלישי 81.8.81
מחזור  : 1יום שלישי 81.8.81
מחזור  : 1יום שלישי 78.8.81
מחזור  : 9יום שלישי 1.8.81
מחזור  : 81יום שלישי 81.8.81
מחזור  : 88יום שלישי 88.8.81
מחזור  : 88יום שלישי 81.8.81
מחזור  : 87יום שלישי 1.7.81
מחוזר  : 81יום שלישי 81.7.81

(המשחקים בימי שישי ייערכו בהתאם לתוכנית המצורפת בזה)
תוכנית משחקי סיבוב ג' וסיבוב ד' :
שעה
מחזור  6יום שישי 1.1.42
שעה
מחזור  4יום שלישי 74.3.42
(81.71 )155581
81.71
הפועל גלבוע רימון-הפועל גלבוע שקד
86.71
הפועל גלבוע השיטה-הפועל גלבוע מולדת 81.11
86.71
)8157581(86.71
הפועל גלבוע גן נר-הפועל גלבוע חרוד
שעה
מחזור  2יום שישי 47.1.42
שעה
מחזור  7יום ראשון 76.3.42
86.71
הפועל גלבוע שקד-הפועל גלבוע חרוד 81.71
86.71
הפועל גלבוע מולדת-הפועל גלבוע גן נר )7857581(86.71
(81.11 )955581
הפועל גלבוע רימון-הפועל גלבוע השיטה 81.71

-

-8

שעה
מחזור  3יום שלישי 1.1.42
הפועל גלבוע השיטה-הפועל גלבוע שקד 81.71
הפועל גלבוע גן נר-הפועל גלבוע רימון 81.71
הפועל גלבוע חרוד-הפועל גלבוע מולדת 81.71

מחזור  8יום שלישי  46.1.42שעה
81.71
81.71
(86.71 )8955581

שעה
מחזור  1יום שלישי 48.1.42
הפועל גלבוע שקד-הפועל גלבוע מולדת 81.71
81.71
הפועל גלבוע רימון-הפועל גלבוע חרוד
הפועל גלבוע השיטה-הפועל גלבוע גן נר 81.71

מחזור  9יום שישי 76.1.42

שעה
86.71
86.71
86.71

שעה
מחזור  1יום שישי 78.1.42
86.71
הפועל גלבוע גן נר-הפועל גלבוע שקד
הפועל גלבוע חרוד-הפועל גלבוע השיטה 86.71
הפועל גלבוע מולדת-הפועל גלבוע רימון 86.71

מחזור  41יום שני 79.1.42

שעה
81.71
81.11
81.71

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

העתק :איגוד השופטים
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