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 6302 אוגוסט 30       
   

 לכבוד 
 

_______________ 
 
 
  ,.נ.א.ג
 

 71/6112לעונת המשחקים  3' חוזר רשמי מס :הנדון 
 
 החליטה על תעריפי השיפוט , 3683/802בישיבתה מיום , הנהלת איגוד הכדורסל .0

  :כדלקמן, /630280לעונת המשחקים , החדשים
 
 (כולל שופטי מזכירות)למשחק ₪  01,,00    ליגת על גברים 
 (כולל שופטי מזכירות)למשחק ₪    603,/    לאומית גברים 
 (שופטי מזכירות כולל)למשחק ₪    63/,2    ליגת על נשים 
 למשחק₪    0,233    לאומית נשים 
 למשחק₪       003    ארצית גברים 
 למשחק₪       01,    ארצית נשים 
 למשחק₪       01,    נשים' א 
 למשחק₪       61/    גברים' ב+ ' א 
 למשחק₪       161   לאומית וארצית, עלנוער  
 למשחק₪       603    נוער מחוזית 
 למשחק₪       161   לאומית וארצית 'נערים א 
 למשחק₪       603    מחוזית' נערים א 
 למשחק₪       161    לאומית' נערים ב 
 למשחק₪       603    מחוזית ' נערים ב 

 למשחק₪       663 לאומית ' ונערות ב לאומית' נערות א        
 למשחק₪       663  מחוזית' ונערות ב' נערות א 

 למשחק₪       603   ילדים וקט סל בנים        
 למשחק₪       663   ילדות וקט סל בנות        

 
יהיו בליגה  /630/80החליטה כי בעונת המשחקים , 3683/802בישיבת מיום , הנהלת איגוד הכדורסל .6

 .קבוצות 02במקום , קבוצות ,0לאומית נשים 
 בבית התחתון מהלאומית לארצית ורק, הקבוצות האחרונות ,תרדנה  /630280בתום עונת , לפיכך

 (.מנצחות גמר סל של אלופי הארצית 6)קבוצות מהארצית תעלנה לליגה לאומית  6
 

החליטה על שינוי שיטת המשחקים בליגה , 3683/802בישיבתה מיום , הנהלת איגוד הכדורסל .0
 .לילדות ובליגה לקט סל בנות
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 :שלבים 6-הליגה תתקיים ב
 (ביתיות לפי הגרלה)כל ליגה תשוחק במסגרת של סיבוב אחד בלבד , בשלב הראשון

סיבובים כשכל הנקודות  6-בכל מחוז ששת הקבוצות הראשונות ישחקו בבית עליון ב, בשלב השני
 .מהשלב הראשון נגררות לשלב השני, והתוצאות
 .תוכרז כאלופת המחוז, בכל בית, הראשונה

כשכל הנקודות ( י הצורך"עפ)סיבובים  0או  6-תשחקנה בבית התחתון ב, /קום ממ, יתרת הקבוצות
 .והתוצאות מהשלב הראשון נגררות לשלב השני

 .קבוצות ומעלה 03ל היא רק בליגות שיהיו בהן "כל השיטה הנ
 .סיבובים 0ישחקו בשיטה הרגילה של ליגה בת , קבוצות ומטה 0בליגה בה יש 

 
לאומית ' החליטה כי גמר הפלייאוף בנערות א, 3683/802ם ושיבתה מיבי, הנהלת איגוד הכדורסל .,

 .משחקים 0-לאומית ייערך בשיטה של הטוב מ' ונערות ב
 (.לפי הפרשים)משחקים  6-שלב חצי הגמר יישאר בשיטה של הטוב מ

 
 ותהחליטה על שינוי תקנון שיאפשר לשחקני, 3683/802בישיבתה מיום , הנהלת איגוד הכדורסל .1

 ולא  66העברות וזאת עד גיל הלעבור לליגות נמוכות במהלך העונה עד תום מועד נשים מליגת על 
 .כפי שהיה עד כה, 60עד גיל 

 
 תוכל כל  /630280החליטה כי החל מעונת , 3683/802בישיבתה מיום , הנהלת איגוד הכדורסל   . 2

 .63:33לשחק גם בשעה ' קבוצה בליגה נערות א
 ' לאומית ובליגה נערות א' ינות לשנות את שעת המשחקים הביתיים בליגה נערות אקבוצות המעוני
 .בהודעה בכתב לאיגוד, 0083/802ם חמישי ורשאיות לעשות זאת רק עד לי 63:33מחוזית לשעה 

 
 

 
 
 
 

    
 ,בכבוד רב                                                                                       

 
 

 נפתלי גושן                                                                                
 רכז הליגות                                                                                    

  
 

 
 
 
 
 

 


