 23אפריל 2020
לכבוד
______________
ג.א.נ,.
הנדון :החלטות הנהלת איגוד הכדורסל
להלן החלטות הנהלת איגוד הכדורסל ,מיום :22/04/20
 .1קט סל  -שיתוף שחקנים בקבוצה של  01שחקנים ומטה
ישנם הרבה מאד מקומות ,בעיקר בפריפריה או יישובים קטנים ,שמאשרים להם להופיע
למשחקי קט סל פחות מ 10-שחקנים' וזאת על מנת לשמור על המשך קיומם .ישנם גם מקרים
שמנצלים זאת ומשחקים עם השחקנים הטובים ביותר כל המשחק וזאת בניגוד לתקנון שמגביל
את מספר הרבעים של כל שחקן ומחייב שיתוף של כולם.
ההחלטה לחייב במקרה כזה את המאמנים לשתף את כולם ללא קשר לתוצאת המשחק.
 .2שחקן נוער רשאי בוגרים באגודה שאין לה קבוצת בוגרים בליגות הבכירות
הוחלט כי שחקני נוער בשנתון הבוגר )כיתה י"ב) שאין להם קבוצה בוגרת מאחת מ3 -
הליגות הראשונות ) ארצית ,לאומית ועל ( יוכלו לשחק במקביל לקבוצתם בנוער גם
בקבוצת בוגרים באגודה אחרת וזאת עפ"י הסכמה בין האגודות (החל מעונת )2020/21
יודגש כי על אגודת האם לאשר ולהסכים ובכל מקרה הסמכות נמצאת אצלה.
 .3נערות א' לאומית
כיום יש בליגה  20קבוצות 2 ,מחוזות של  10קבוצות.
הוחלט כי בעונת המשחקים  2021/22יהיו  16קבוצות בשני מחוזות (  3סיבובים(.
בעונת המשחקים  2022/23יהיו  14קבוצות בליגה אחת.
עם תום עונת  2020/21תרדנה  6קבוצות לליגה מחוזית ( 3בכל מחוז)  2קבוצות ,מליגה
מחוזית ,תעלנה לליגה לאומית.
עם תום עונת  2021/22תרדנה  4קבוצות לליגה מחוזית ( 2בכל מחוז)  2קבוצות ,מליגה
מחוזית ,תעלנה לליגה לאומית.
שיטת המשחקים עונת  2020/21נערות א' לאומית
כל מחוז יעמוד בפני עצמו  10קבוצות בשני סיבובים 4 :ראשונות מכל מחוז עולות לגמר סל,
שייערך בהצלבה של הטוב משני משחקים )רבע ,חצי גמר וגמר) קבוצת האקדמיה תשובץ
אוטומטית במחוז הצפון ואינה רשאית לשחק בגמר סל.
 .4נערות ב' לאומית
כיום יש  2מחוזות של  10קבוצות ,יהיה שינוי בשיטת המשחקים ,החל מעונת .2020/21
 2מחוזות של  10קבוצות ,כל מחוז בנפרד ( 2סיבובים) ובתום הליגה  4קבוצות ,מכל מחוז
תעלנה לגמר סל ,שייערך בהצלבה של הטוב מ 2-משחקים )רבע ,חצי גמר וגמר)
קבוצת האקדמיה תשובץ אוטומטית במחוז הצפון ואינה רשאית לשחק בגמר סל.
לא יתאפשר לאגודה אחת לשתף יותר מקבוצה אחת ,בליגה לאומית נערות א' ולאומית נערות
ב' ,החל מעונת המשחקים .2020/21
בליגה נערות ב' לאומית ,לאורך כל העונה ,ישובצו  2שופטים.
בברכת הספורט
נפתלי גושן
רכז הליגות
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