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לכבוד
_______________

ג.א.נ .,
הנדון :חוזר רשמי מס'  3לעונת המשחקים 2015/16
1.הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  26.8.15החליטה על שינוי
במבנה ליגה לנוער כדלקמן:
•החל מעונת המשחקים  2016/17תוקם ליגת על לנוער בת  24קבוצות
(שני מחוזות) מעל הליגה הלאומית לנוער.
•בליגת על של  24הקבוצות תשחקנה  16העולות עם סיום השלב הראשון בליגה נוער לאומית בעונת  2015/16לבית
העליון  2+הראשונות
בכל מחוז בבית התחתון עם סיום העונה.
אין הגבלה על כמות הקבוצות מכל אגודה והאקדמיה תשתף בליגת על  2קבוצות.
•ליגה לאומית לנוער(הליגה השנייה) תהיה במבנה של  2מחוזות ובמשחקי
הגביע ישחקו במשותף קבוצות ליגת על עם קבוצות הלאומית -בליגה
לאומית נוער ישחקו  12הנותרות בליגה לאומית בעונה זו יחד עם 12
הראשונות במחוזות הארצית.
•מבנה ליגת העל שתהיה בעונת  ,2016/17שיטת המשחקים
ועליות ויורדות ייקבעו במהלך עונת . 2015/16
•בעונה הנוכחית  2015/16ייערך גמר סל עם סיום השלב הראשון בין שלושת הקבוצות שתתפוסנה מקום  6במחוז שלהם
בשיטת ליגה בת סיבוב אחד(באולמות הקבוצות),
כל קבוצה תארח משחק אחד משני משחקים(בלי גומלין) .הקבוצה הראשונה בגמר סל תעלה לבית העליון ,שתי הקבוצות
הנוספות תשחקנה בבית תחתון.
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2.הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  26.8.15החליטה על המשך
הכרטיס הכפול עד גיל  22לליגת על גברים ולליגה לאומית גברים ,ליגת על
גברים וליגה ארצית גברים לעונה נוספת.
•במהלך העונה ייערך דיון לגבי הכרטיס הכפול לעונת .2016/17
מועד ההעברות לכרטיס הכפול ישתנה ולא יהיה כל העונה אלא רק עד מועד ההעברות הרגיל בפגרת הקיץ וכן חלון נוסף

של העברות של שבועיים עד  7ימים לפני פתיחת סיבוב ב'.
בליגה לאומית גברים יהיה המועד הראשון להעברות הכרטיס הכפול עד ליום שלישי  6.10.15ובליגה ארצית גברים יהיה
המועד הראשון להעברות הכרטיס הכפול עד ליום חמישי .24/9/15
* בליגה לאומית גברים יהיה המועד השני להעברות של כרטיס כפול מתאריך 29.12.15
ועד לתאריך .12.1.16
*בליגה ארצית גברים יהיה המועד השני להעברות של כרטיס כפול מתאריך 27.12.15
ועד תאריך .10.1.16
להלן התקנון המדויק של הכרטיס הכפול:
כרטיס כפול בליגת על גברים ,לאומית גברים וארצית גברים(עד גיל )22
א .הכרטיס הכפול הוא "מוצר מדף" וישתמשו בו רק הקבוצות שרוצות מליגת העל להשביח
שחקנים צעירים בליגה הלאומית והארצית וקבוצות ליגה לאומית,ארצית שרוצות שחקן צעיר איכותי.
ב .השחקנים יוכלו לשחק בקבוצת האם שלהם(ליגת על) ובנוסף לשחק בקבוצה בליגה הלאומית
או בליגה הארצית כלומר יהיה להם כרטיס כפול ,דבר זה יאפשר להם לשחק בליגה הלאומית או
בליגה הארצית ולהתאמן ולשחק בליגת העל.
ג .כל קבוצה רשאית להעביר לשורותיה  2שחקנים מליגת על,לליגה לאומית או ארצית מאותה
אגודה ,וכן שחקן שלישי מאגודה אחרת.
ד .שחקן שמשחק בשתי הקבוצות ,קבוצת האם שלו מחויבת כלפיו חוזית(.התנאים יסוכמו
בין  2הקבוצות).
ה .שחקן שמושאל לקבוצה בליגה הלאומית או לליגה ארצית ,מושאל לצורכי השבחתו כשחקן עתיד
לליגת העל .על מנת שיושבח הוא אמור לקבל דקות משחק ולהיות חלק דומיננטי בקבוצה
בליגה הלאומית או כל זמן אחר שיוסכם בין הקבוצות.
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ו .בכל שלב בהתראה של שבוע ניתן יהיה להפסיק את ההתקשרות בין הקבוצות ,במידה
והשחקן חזר לליגת העל ומפסיק לשחק מכל סיבה ,לקבוצה בליגה הלאומית או הארצית
יש אפשרות לקחת שחקן אחר במקום ע"פ לוח זמנים של איגוד הכדורסל ,שלא במסגרת
העברות.אותו שחקן מליגת על יוכל לעבור פעם אחת נוספת לקבוצה אחרת בליגה
לאומית או בליגה ארצית.
ז .כל נושא האימונים והמשחקים יהיו בתיאום שני המאמנים בשתי הקבוצות.
ח .ההסכמות לרשום שחקן עם כרטיס כפול בהתאם להסכמות בין שני המועדונים.
ט .במשחקי גביע המדינה ובגביע האיגוד יוכל השחקן לשחק רק בקבוצה מליגת על.
י .במידה ושחק ן יקבל עונש משמעתי עקב הרחקתו במשחק יחול העונש רק על הליגה ממנה הורחק.
יא .השחקן יבוטח ע"י כל אחת מהקבוצות לגבי פעילותו אצלה.
יב .מועדי ההעברות יהיו לפי הליגה הקולטת.
יג .השחקן יחשב רק במניין כמות ההרשמות של ליגת על-לגבי לאומית או ליגה ארצית הוא
לא ייחשב במניין כמות ההרשמות ומעמדו יהיה כמו שחקן נוער שרשאי בוגרים.
יד .שחקן עד גיל  22הוא שחקן שבתאריך  01/10/15גילו הוא פחות מ 22-שנה.
טו .קבוצה בליגה ארצית שיהיה לה כרטיס כפול עם קבוצה בליגת על הרי במידה והקבוצה

וליגת העל תשחק ביום ראשון באותו השבוע ,יידחה המשחק בליגה הארצית ליום שלישי וזאת
בתנאי שהקבוצה בארצית תגיש בקשה עד  10ימים לפני מועד המשחק.
3.הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  26.8.15החליטה כי גם בליגת על נשים יהיה כרטיס כפול כדלקמן:.
א .הכרטיס הכפול הוא "מוצר מדף" וישתמשו בו רק הקבוצות מליגת העל שרוצות להשביח שחקניות צעירות בליגה
הלאומית וקבוצות לאומית שרוצות שחקנית צעירה איכותית.
ב .השחקניות תוכלנה לשחק בקבוצת האם שלהן(ליגת על) ובנוסף לשחק בקבוצה בליגה הלאומית ,כלומר יהיה להן כרטיס
כפול .דבר זה יאפשר להן לשחק בליגה הלאומית ולהתאמן ולשחק בליגת העל.
ג .כל קבוצה בליגת על רשאית להעביר משורותיה  2שחקניות(עד גיל  )22לליגה הלאומית בכרטיס הכפול .קבוצה בליגה
הלאומית לא יכולה לקלוט לשורותיה יותר משחקנית אחת בקבוצה וזאת על מנת ליצור שוויוניות.
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ד .בקבוצת ליגת על נשים חייבות להיות רשומות בטופס המשחק תשע שחקניות .שחקנית הכרטיס הכפול לא תיחשב
במניין תשע השחקניות.
ה .שחקנית שמשחקת בשתי הקבוצות ,קבוצת האם שלה מחויבת כלפיה חוזית.
(התנאים יסוכמו בין  2הקבוצות).
ו .שחקנית שמושאלת לקבוצה בליגה הלאומית ,מושאלת לצורכי השבחתה כשחקנית עתידה לליגת העל .על מנת שתושבח
היא אמורה לקבל דקות משחק ולהיות חלק דומיננטי בקבוצה בליגה הלאומית או כל זמן אחר שיסוכם בין הקבוצות.
ז .בכל שלב בהתראה של שבוע ניתן יהיה להפסיק את ההתקשרות בין הקבוצות ,במידה והשחקנית חזרה לליגת העל
ומפסיקה לשחק מכל סיבה שהיא ,לקבוצה בליגה הלאומית יש אפשרות לקחת שחקנית אחרת במקום ע"פ לוח זמנים של
איגוד הכדורסל ,שלא במסגרת העברות.
אותה שחקנית מליגת העל תוכל לעבור פעם אחת נוספת לקבוצה בליגה הלאומית.
ח .כל נושא האימונים והמשחקים יהיה בתיאום שני המאמנים בשתי הקבוצות.
ט .ההסכמות לרשום שחקנית עם כרטיס כפול בהתאם להסכמות בין שני המועדונים.
י .במידה והשחקנית תקבל עונש משמעתי עקב הרחקתה במשחק יחול העונש רק על הליגה ממנה הורחקה.
יא .השחקנית תבוטח ע"י כל אחת מהקבוצות לגבי פעילותה אצלה.
יב .מועדי ההעברות יהיו לפי הליגה הקולטת.
יג .השחקנית תיחשב רק במניין כמות ההרשמות של ליגת על – לגבי לאומית היא לא תיחשב במניין כמות ההרשמות
ומעמדה יהיה כמו שחקנית נערות שרשאית בוגרות.
יד .שחקנית עד גיל  22היא שחקנית שבתאריך  6.10.15מלאו לה פחות מ 22-שנה.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

