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________________ 

 

 

 . ג.א.נ

 

 300הנדון: גביע המדינה לגברים, 

 

 שעה 07/10/15סבוב א': יום רביעי 

 

 19:00א.ס. רמת השרון  –הפועל גליל/גלבוע  .1

 19:30אליצור אשקלון  –הפועל מגדל העמק  .2

 19:00השרון מכבי הוד  –עירוני רמת גן  .3

 19:00הפועל באר שבע  –הפועל כפר סבא  .4

 19:30הפועל נהריה  –מכבי רעננה  .5

 19:00הפועל נס ציונה  –אליצור יבנה  .6

 19:00מכבי אשדוד  –אליצור קרית אתא  .7

 19:00בני הרצליה  –הפועל עפולה  .8

 19:00הפועל חולון  –הפועל רמת גן/גבעתיים  .9

 19:00מכבי קרית גת  –יון הפועל גליל על .10

 

קבוצות העפילו אוטומטית לשמינית הגמר: מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, הפועל אילת, מכבי ראשון לציון  6

 . והפועל תל אביב

 

 23/12/15שמינית גמר: יום רביעי 

 10/01/16רבע גמר: יום ראשון 

 15/02/16חצי גמר: יום שני 

 2/1618/0גמר: יום חמישי 

 

 .כל קבוצה תשחק בגביע עפ"י התקנון והחוקה של הליגה בה היא משתתפת ●

 תקנון משחקי הגביע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חלוקת ההכנסות תהיה שווה בין הקבוצות לאחר ניכוי הוצאות

 

 .א. הקבוצה הביתית אחראית לארגון המשחק

  – לאחר המשחק תנכה הקבוצה המארחת מההכנסות את הוצאותיה לפי קבלות

  הדפסות כרטיסים ומודעות, תשלום לשופטים ולשופטי המזכירות, הוצאות שכירת

  האולם במידה ויש כאלה, תשלום לסדרנים ולשוטרים במידה ויש. יתרת ההכנסה

 .תחולק שווה בשווה בין שתי הקבוצות

 

  ב. הקבוצה האורחת זכאית לשים משקיפים ומפקחים מטעמה בשערי הכניסה למגרש

 .נת לפקח על מכירת הכרטיסים וכניסת הקהל למגרשובקופה על מ

 

  ג. הקבוצה המארחת אחראית לחלוקת כרטיסי ההזמנה למשחק. היא חייבת לתת

הזמנות נוספות, זאת מלבד ההזמנות שהיא חייבת לתת  100כרטיסי הזמנה ותהיה רשאית לחלק עד  25לקבוצה האורחת 

  לאנשי איגוד הכדורסל ואיגוד השופטים

 .חופשית לאנשי התקשורת ע"פ הנהלים הקיימים וכניסה

 

  ד. במידה והוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף הקבוצה האורחת

 .בהוצאות המשחק

 

 . ה. קבוצה לא רשאית למכור בכרטיסי המנוי שלה את משחקי הגביע. במנויים של הקבוצה לא ייכללו משחקי גביע המדינה

 .רטיסים בודדים שהוצאו ע"י הקבוצה הביתית למשחקבמשחקי הגביע יימכרו רק כ

 

  ו. במידה ויהיו חילוקי דעות בין הקבוצות על חלוקת ההכנסות, ישמש מנכ"ל האיגוד

 .כבורר

 

 

 , בכבוד רב

 

 

 נפתלי גושן

 רכז הליגות

 

 

 


