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  :השונותלהלן מועדי פתיחת משחקי הליגות .    1
 
 (יתר המחזורים בימי ראשון) 12021022 יום שלישי   ליגה ארצית גברים 
 12021022  יום שלישי   גברים' ליגה א       

 12021022 רביעי   יום    גברים' ליגה ב       
      12021022 יום שלישי    ליגה לאומית נשים       
   12021022  חמישי  יום  נשים' א-ו ליגה ארצית נשים       
 (יתר המחזורים בימי שני) 12021022 חמישי יום   לאומית נוערעל נוער וליגה        
 (שנייתר המחזורים בימי ) 12021022     חמישייום   וארצית נוער ליגה מחוזית        
 12021022  רביעי יום  '          א ליגה לאומית נערים       
   (יתר המחזורים בימי ראשון) 12021022 שלישייום  ארצית ומחוזית' א נעריםליגה        
  12021022    רביעים יו   לאומית      '  ב ליגה נערים       

מחוזית' ליגה נערים ב  (יתר המחזורים בימי ראשון) 12021022  יום שלישי     
 (יתר המחזורים בימי ראשון) 12021022 רביעייום   לאומית ומחוזית' ליגה נערות א       
   12021022       יום שלישי   לאומית ומחוזית' ליגה נערות ב       
    12021022   ום חמישיי   ליגה לילדים         
 12022022 יום שלישי   בנים' סל א-ליגה קט       
 (שלישייתר המחזורים בימי ) 01021022  ראשוןיום    בנים' סל ב-ליגה קט       
 12021022    יום רביעי    ליגה ילדות       
  01021022   יום ראשון   סל בנות-ליגה קט       

 
   
  :להלן מועדי פתיחת משחקי הגביעים השונים .1
 
 21021022 שלישייום    גביע האיגוד לגברים 
 10021022 ראשוןיום    'ביע ליגה בג 
 20021022 חמישי יום              גביע האיגוד לנשים 
    11021022 חמישייום    גביע המדינה לנוער 
 11021022חמישי        יום    גביע האיגוד לנוער 

 20021022רביעי         יום  'ב-ו' א גביע המדינה לנערים        
      21021022  שנייום   'א גביע האיגוד לנערים 
 10021022 ראשוןיום   'גביע המדינה לנערות א 
 21021022  שנייום              'גביע המדינה לנערות ב 
 20021022חמישי       יום    גביע המדינה לילדים 
 20021022 חמישייום   גביע המדינה לילדות  
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 לגבי ליגת  ,על ההנחיות הבאות החליטה , 11012022בישיבתה מיום , הנהלת איגוד הכדורסל .0
 :1122022 החל מעונת, על לנוער    

 
לומים צי, סטטיסטיקה, לינק באתר האינטרנט של האיגוד ובו סקירה שבועיתיהיה  .א

 ממשחקים ודיווח מקצועי שוטף

 .המזכירותשולחן  למפעיליקוד לבוש אחיד  .ב

 סודרמנקי ו, חדר הלבשה ראוי, כדורים לחימום, בקבוקי מים 21 - אירוח קבוצות .ג
 .(באחריות הקבוצה הביתית)

 .(גופייה ומכנס באותו הצבע)בגדי משחק בצבע אחיד למשחקי בית וחוץ  .ד

 . שידורים 22 - 11 -אוף עליוןישידורי טלוויזיה פלי .ה

 .(י בית הדין המשמעתי של האיגוד"ע) ל"קוד התנהגות וקנסות למפרי החוקים הנ .ו

 .המארחים חדר שופטים ראוי וצוות אירוח במשחק משודר באחריות .ז

 (באחריות המארחים) עמדת סטטיסטיקה .ח

  .ליגה זואגרה שנתית שתשמש להוצאות השוטפות של  .ט

ת ומדבקות ופעילויות שיווק במהלך מומכירת שטחי פרסו, מציאת ספונסרים לליגה .י
 .('רבעים וכו, פסקי זמן)ההפסקות של המשחק המשודר 

קבוצה שבאולמה  -שידורחיוב בהתקנת סיב אופטי באולם בכדי שתהיה אפשרות  .יא
לא יהיה סיב אופטי תחויב להעביר את המשחק המשודר לאולם אחר עם סיב 

 .אופטי העומד בקריטריונים של הליגה

 .מקומות ישיבה 011אולם עם מינימום  .יב

 .לפני פתיחת המשחק ,אמנת התנהגות שיקריאו הקפטנים .יג

 .1122-1121החל מעונת  ,פרקט חובה .יד
 

  שהוטל  ,עונש משמעתי ,1122022שנותר להם לרצות בעונת   ,והמאמנים להלן רשימת השחקנים . 4
 יעבור  או המאמן אם השחקןב כמובן שהעונש ייגרר ויהיה בתוקף)י בית הדין המשמעתי "ע 

 (:אחרתלקבוצה 
      

 שחקנים

  1122022עד סוף עונת  –( ביתר כפר יונה)אלחדיף נועם 

  משחקים 2 –( הפועל יפו הצופים)בכמן גרגורי 

  משחקים 4 –( הפועל ירושלים פסגת זאב)בן בכר 

  משחקים 0 –( הפועל גוש זבולון)מרדכי טפירו 

  משחקים 1 –( אליצור הר חברון)שי לוינבוך 

  משחק אחד –( הפועל הרי יהודה)דגן עמי 

  12014022עד לתאריך  –( א"בני יהודה ת)נדב אלישיב 

  קיםמשח 1 –( הפועל חבל מודיעין)אילני רם 

  משחקים 1 –( הפועל חבל מודיעין)עידו ליפשיץ 

  משחקים 1 –( שערי תקוה0מכבי אורנית)עמיחי לגטיוי 

  משחקים 1 –( מכבי שהם)אור פלבניק 

  משחקים 1 –( שערי תקוה0מכבי אורנית)אלי טליאס 
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 מאמנים ומנהלים

  24012020עד לתאריך  –( מכבי כרמיאל)דוד לוי 

  ארבעה שבועות –( הפועל הרי יהודה)אבי אוחיון 

  שבועיים –( אליצור נתניה)משה לוי 

  ארבעה שבועות –( מכבי שהם)יוסי רמי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ,בכבוד רב                                                                                       

 
 

 נפתלי גושן                                                                                 
 רכז הליגות                                                                                           

  
 

 
 
 
 
 

 


