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לכבוד
_____________
נכבדיי,

הנדון :חוזר רשמי מס'  2לעונת המשחקים 22/7122/8

 .0להלן שינויים בתקנוני האיגוד כפי שאושרו ע"י הנהלת איגוד הכדורסל.
א .תיקון סעיף) 64ו ( לתקנון משחקי האליפות
נוסחו הנוכחי של סעיף)  46ו (הוא–
"למרות האמור לעיל ,באם התפרקה קבוצה שהיא קבוצת משנה של אגודה תהא לקבוצות
האחרות של אותה אגודה זכות עדיפה לקליטה אוטומטית של שחקני הקבוצה המתפרקת
בתנאי שהמספר הכולל של שחקני הקבוצה שיקלטו את שחקני הקבוצה המתפרקת לא
יעלה על מספר
השחקנים הקבוע בכל קבוצה כאמור בפרק  2של התקנון .הזכות האוטומטית הנ"ל תהיה
בתוקף מחייב לגבי שחקני האגודה המתפרקת לפני האמור בס"ק ד לעיל".
נוסח מאושר ע"י הנהלת האיגוד–
"למרות האמור לעיל ,באם התפרקה קבוצה שהיא קבוצת משנה של אגודה תהא לקבוצות
האחרות של אותה אגודה זכות עדיפה לקליטה אוטומטית של שחקני הקבוצה המתפרקת
בתנאי שהמספר הכולל של שחקני הקבוצה שיקלטו את שחקני הקבוצה המתפרקת לא
יעלה על מספר השחקנים הקבוע בכל קבוצה כאמור בפרק  2של התקנון .הזכות
האוטומטית הנ"ל תהיה בתוקף מחייב לגבי שחקני האגודה המתפרקת לפני האמור בס"ק
ד לעיל.
ככל אשר שחקני הקבוצה המתפרקת לא ייקלטו על ידי הקבוצות האחרות באגודה ,ייחשבו
שחקני הקבוצה המתפרקת כשחקנים חופשיים ויוכלו להירשם כשחקנים חדשים בכל
קבוצה שהיא ,ולא יחשבו במניין ההעברות".
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דברי הסבר:
מזה שנים רבות היה באיגוד נוהג" כרטיס לבן ".לפי נוהג זה ,ככל אשר שחקני קבוצה מתפרקת
לא נקלטו בקבוצה באגודתם על פי סעיף)  46ו (לתקנון משחקי האליפות – ייחשבו שחקנים
חופשיים .לאחרונה ניתן פסק דין של בית הדין העליון של האיגוד בו המליץ בית הדין לאיגוד
להטמיע נוהג זה בתקנון על מנת להגביר את וודאות הקבוצות .תוספת זו לסעיף מבטאת את
הנוהג.
ב .נוסח סעיף (2יא) לתקנון משחקי האליפות:
"בכל הליגות לקטסל,ילדות,ילדים,נערות,נערים ונוער תוכל כל קבוצה לרשום מספר בלתי
מוגבל של שחקנים שאינם אזרחים ישראליים ובתנאי שגילם אינו עולה על  01שנה ושהם
לומדים לפחות שנתיים במסגרת מערכת החינוך בישראל .התקנה הנ"ל תחול גם על
שחקנים בעלי דרכון דיפלומטי".
נוסח סעיף (2יא) מתוקן –שאושר ע"י הנהלת האיגוד
"בכל הליגות לקטסל,ילדות,ילדים,נערות,נערים ונוער תוכל כל קבוצה לרשום מספר בלתי
מוגבל של שחקנים שאינם אזרחים ישראליים ובתנאי שגילם אינו עולה על  01שנה ושהם
לומדים לפחות שנתיים במסגרת מערכת החינוך בישראל .התקנה הנ"ל תחול גם על
שחקנים בעלי דרכון דיפלומטי .שחקנים כאמור,שלמדו לפחות שנתיים במסגרת מערכת
החינוך בישראל והיו רשומים בליגות הנוער,יוכלו להמשיך ולשחק בליגה א' גברים,בליגה ב'
גברים ובליגה ארצית גברים .לועדת חריגים תהיה הסמכות לאשר שיתוף של שחקנים
כאמור גם בליגה לאומית" גברים.
הסבר :השינוי הוא בתוקף רק לליגות לבנים ולא לליגות לבנות.
 .0הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  006/602אישרה את המלצת ועדת הנשים
והחליטה כי בגביע המדינה לנערות א' ובגביע המדינה לנערות ב' החל משלב רבע
הגמר תיערך הגרלה פתוחה בהשתתפות נציגי הקבוצות.
 .3הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  006/602אישרה את המלצת ועדת נשים
והחליטה כי שחקנית אחת מכל קבוצה בליגת העל נשים תוכל לעבור לליגה לאומית
נשים(אחת לכל קבוצה) וזאת ללא הגבלת גיל עד המחזור החמישי בליגה לאומית
נשים .יתר ההעברות מליגת על ללאומית הם לפי התקנון הקיים ללא שינוי.
 .4הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  006/602אישרה את המלצת ועדת נשים
והחליטה כי בכל משחקי ליגה נערות א' לאומית ישובצו  0שופטים לכל משחק.
בליגה נערות ב' לאומית ישובצו  0שופטים למשחקים רק בבית העליון של הליגה
ובמשחקי הגמר סל.
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 .5איגוד הכדורסל יעניק פרס לשחקן המצטיין בליגת על לנוער -להלן נוהלי הבחירה:

הפרס ע"ש תני כהן-מינץ ז"ל יוענק מדי שנה לשחקן המצטיין בליגת העל
לנוער (לא לחריגי גיל).
הבחירה תתבצע עם תום הסיבוב הראשון בליגה ע"י כל מאמני הקבוצות.
הבחירה תתבצע בדוא"ל או בטלפון ע"י רכז האגף המקצועי.
במקרה של תוצאת תיקו ,ייערך סיבוב נוסף בין המובילים.
לפני תחילת המשחקים תצא הודעה לקבוצות על קיום התחרות.
התחרות תפורסם באתר האיגוד ותופץ לעיתונות הספורט.
אם תודפס תוכנייה למשחק הגמר ,האירוע יצוין בו.
טקס הענקת הפרס לזוכה יתקיים במעמד משחק גמר גביע המדינה לגברים,
בין הרבע השלישי לרביעי.
לגופים המשדרים יועבר חומר על תני ותרומתו לכדורסל הישראלי.
על הקובייה יוקרנו סרטים על תני.
 ./תזכורת ! בליגה לאומית גברים כל קבוצה חייבת לרשום בטופס המשחק
לפחות  5שחקנים ישראלים צעירים שחייבים להיות נוכחים ולבושים
במגרש(שחקנים שנולדו מיום ( 20602693כולל ואילך) ,אין חובת שיתוף שחקן
צעיר במשחק עצמו.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

