
 

 

 2018באפריל  23        לכבוד
_____ 
_____ 

 א.ג.נ.,
 

 
 (859אליפות המדינה ) –הנדון: נערים א' לאומית 

 
 שמינית גמר

 

 הפועל עמק חפר-הפועל כפר סבא תמר .1
 בכפר סבא 19.00שעה   25.4.18יום רביעי 

 בעמק חפר 18.00שעה   29.4.18יום ראשון 
 

 הפועל גלבוע מעיינות-הפועל אבי חולון .2
 בחולון 18.30שעה   25.4.18רביעי  יום

 בעין חרוד 18.30שעה   29.4.18יום ראשון 
 

 הפועל עמק יזרעאל-מכבי אסף חיפה .3
 בחיפה 19.00שעה   25.4.18יום רביעי  
 בנהלל 20.00שעה   29.4.18יום ראשון 

 

 מכבי ראשון לציון יאיר-מכבי ראשון לציון נרקיס .4
 ן לציוןבראשו 20.30שעה   25.4.18יום רביעי  
 בראשון לציון 18.30שעה   29.4.18יום ראשון 

 

 מכבי יהושע ת"א-הפועל נס ציונה גיל .5
 בנס ציונה  20.30שעה   25.4.18יום רביעי  
 בהדר יוסף,תל אביב 18.30שעה   29.4.18יום ראשון 

 

 מכבי רעננה-אליצור יבנה .6
 ביבנה  19.30שעה   25.4.18יום רביעי  
 ברעננה 18.00 שעה  29.4.18יום ראשון 

 

 הפועל נבון ירושלים-הפועל מטה אשר פז .7
 בגשר הזיו  20.00שעה   25.4.18יום רביעי  
 בירושלים 20.30שעה   29.4.18יום ראשון 

 

 הפועל ברנר-הפועל תל אביב .8
 בתיכונט תל אביב 20.30שעה   25.4.18יום רביעי  
 בגבעת ברנר 19.30שעה   29.4.18יום ראשון 
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 06/05/18יום ראשון    02/05/18יום רביעי      :רבע גמר 

 2מנצח  – 1מנצח  .1

 4מנצח  – 3מנצח  .2

 6מנצח  – 5מנצח  .3

 8מנצח  – 7מנצח  .4

  

 16/05/18יום רביעי     13/05/18יום ראשון       09/05/18יום רביעי  :   חצי גמר 

 10מנצח משחק    -   9. מנצח משחק 13

 12מנצח משחק    - 11. מנצח משחק 14

 

 29/05/18יום שלישי   24/05/18יום חמישי          21/05/18יום שני          גמר :   

 14מנצח משחק  13.  מנצח משחק 15

 

 המשחקים, בשלב הגמר סל, ייערכו בשיטת המפסיד יוצא.
 

שני בשלב שמינית הגמר ושלב רבע הגמר ייערכו המשחקים בשיטת הטוב מ
 הבכירה בדירוג הליגה תארחהמשחקים )עפ"י הפרשים( כשהקבוצה 

 את המשחק השני.
 

משחקים  3-בשלב חצי הגמר והגמר ייערכו המשחקים בשיטת הטוב מ
כשהקבוצה הבכירה בדירוג הליגה )או הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בין 

ן הקבוצות במידה ותהיינה באותו מקום בליגה( תארח את המשחק הראשו
קבוצות יתפסו בליגה את אותו הדירוג וגם מאזן  2-והשלישי, במידה ו

הנקודות שלהן שווה, ייערך המשחק הראשון באולמה של הקבוצה הרשומה 
 מצד ימין והמשחק השלישי )במידת הצורך( ייערך באולם נייטראלי.

 

  –אתר האיגוד בקטגוריית ליגה את תוצאות המשחקים ניתן יהיה לראות ב
 א' גמר סל. נערים

 
 
 

 בכבוד רב ,
 

 נפתלי גושן
 רכז הליגות

 אליפות המדינה-/נערים א' לאומית2017-2018/107/עידית/נפתלי/ליגות/0

 


