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תקופת ההעברות הנוספת תחל ביום שלישי ( 00206202לאחר  5מחזורים) ותסתיים
ביום חמישי  20220271בשעה  70:22בצהריים (מחזור  05לפי החלטת הדירקטוריון מיום )6222202
ולא כפי שפורסם.

.6

בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שתי שחקניות
ישראליות בלבד ,וזאת במסגרת  05השחקניות המותרות לקבוצה לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומות כבר  05שחקניות ניתן לבטל רישום שחקניות .במקרה זה יש
להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקנית המבוטלת והחזרת כרטיס השחקן שלה ,שחקנית
ישראלית שכרטיסה בוטל תוכל להירשם מחדש בקבוצתה במסגרת ההעברות הישראליות
המותרות ,אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלה פעם נוספת.
שחקנית יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

.0

בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקנית חדשה
אשר לא רשומה באותה עונה בכל קבוצה אחרת ,ורישומה יבוא במסגרת מכסת ההעברות
המותרת.

.4

שחקנית שתועבר או תירשם בתקופת ההעברות הנוספת תהיה רשאית לשחק בקבוצתה
החדשה במחזור הקרוב להעברתה ובלבד שטופס ההעברה2הרשמה יומצא לאיגוד עד 64
שעות לפני מועד המשחק ,ולשחקנית יש מקום פנוי ברשימת  05השחקניות של הקבוצה.

.2

עד ליום חמישי  36236201ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה ,גם שחקניות זרות הרשומות בישראל.
שחקנית זרה יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

.1

המועד האחרון להחלפת זרות (רישום שחקנית זרה חדשה שלא רשומה בישראל
וביטול זרה קודמת) הוא יום חמישי  0( 36236201מחזורים לפני תום הליגה הרגילה).

.2

חילופי זרות והעברות זרות במהלך העונה ניתן לבצע עד יום המשחק ,ולא יאוחר
מ ,36236201 -בשעה  00.33בבוקר.

.9

תשומת לבכם ותזכורת כי לפי החלטת הדירקטוריון מיום  6222202סך מספר הזרות העונתי
שתוכל קבוצה לרשום בעונה זו היא עד  2זרות(ולא  9זרות כפי שהיה בעונה הקודמת)
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