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 לעונת ( בכל הליגות)הסתיימה הפקת כרטיסי השחקן  טרםברצוני להביא לידיעתכם כי  .0
 ./790280המשחקים       

 

 :הוא יוכל לשחק רק עם, /790280המשחקים  אם אין בידי השחקן כרטיס שחקן תקף לעונת, על כן .7
 

 הצגת העתק טופס בדיקה רפואית .א
אישור זמני לעונת ": להיות מוטבעת עליו חותמת חובה, אם קבוצה מציגה העתק הבדיקה הרפואית של שחקן

 (.החותמת מעידה כי הבדיקה התקבלה באיגוד הכדורסל והשחקן רשאי לשחק)של איגוד הכדורסל  "81/7112
 .או כרטיס שחקן מעונה קודמת, להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים חובה, ןכמו כ

 

 י מזכירות איגוד הכדורסל"הצגת אישור זמני שהופק ע .ב
י "שהופק ע( !לא ההעתק של הבדיקה הרפואית)ג טופס של האיגוד "אם קבוצה מציגה אישור זמני מיוחד ע

 .ים באמצעות תעודה מזהה8ת את השחקןעל השופט לזהו חובה, מזכירות איגוד הכדורסל

 :שימו לב כי
 !להיות חותמת של איגוד הכדורסל  לא חייבת .0
 !להיות תאריך פג תוקף  ולא חייב..." רשאים לשחק עד"להיות חותמת  לא חייבת .7
 !להיות חתימה של פקידת הרישום באיגוד הכדורסל  לא חייבת .3

 – ללא תאריך הבדיקה הרפואיתים 8ות שחקן8יין שםמצו כל שחקני הקבוצהבאישור זמני בו מופיעים אם 
 !ם במשחק אסורה8השתתפותו
 .לא יופיע תאריך הבדיקה הרפואית – באישור זמני המופק לשחקן יחיד בקבוצהשימו לב כי 

 .או כרטיס שחקן מעונה קודמת, להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים חובה, כמו כן
 

 הקבוצה באמצעות אתר האינטרנטי "הצגת אישור זמני שהופק ע .ג
יש לוודא כי , ידה באתר האינטרנט של האיגוד-אם קבוצה מציגה העתק מעודכן של רשימת השחקנים שהופק על

 !ח"ועליו מודפס תאריך הדפסת הדו ביום המשחקהטופס הופק 
 !אין לכבדואינו תקין ו –ח "או שלא מופיע בו תאריך הפקת הדו, טופס שהופק יום לפני המשחק או יותר

 .או כרטיס שחקן מעונה קודמת, להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים חובה, כמו כן
 

רשאי לשחק : כגון)שהונפק לה כרטיס שחקן  לאחרקבוצה שביצעה פעילות פנימית בתוך אגודתה  .ד
עם מהות )אלא רק מדבקה , לא תקבל כרטיס שחקן חדש, (או העברה פנימית בתוך האגודה, בקבוצה נוספת

 .אשר תודבק בצדו האחורי של כרטיס השחקן על הפס השחור( השינוי

 
 
 
 
 

 , מועדים לשמחהבברכת     
 

 נפתלי גושן 
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