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לכבוד
קבוצות ליגת על נשים
קבוצות ליגה לאומית נשים
ג.א.נ,.
הנדון :תקנון הכרטיס הכפול – ליגת על ולאומית נשים
להלן תקנון הכרטיס הכפול ,בליגות לנשים:
א .הכרטיס הכ פול הוא "מוצר מדף" וישתמשו בו רק הקבוצות מליגת העל המעוניינות
להשביח שחקניות צעירות בליגה הלאומית וקבוצות לאומית שמעוניינות בשחקנית
צעירה איכותית.
ב .השחקניות תוכלנה לשחק בקבוצת האם שלהן(ליגת על) ובנוסף לשחק בקבוצה בליגה
הלאומית כלומר יהיה להן כרטיס כפול ,דבר זה יאפשר להן לשחק בליגה הלאומית,
להתאמן ולשחק בליגת העל.
ג .כל קבוצה ,בליגת על ,רשאית להעביר משורותיה  2שחקניות (עד גיל  )22לליגה הלאומית
בכרטיס הכפול.
קבוצה בליגה הלאומית איננה יכולה לקלוט לשורותיה יותר משחקנית אחת בקבוצה וזאת
על מנת ליצור שוויוניות ,וזאת למעט קבוצת האקדמיה שתוכל לקלוט יותר משחקנית אחת,
קבוצת האקדמיה ,עם כרטיס כפול.
ד .בקבוצת ליגת על נשים חייבות להיות רשומות בטופס המשחק תשע שחקניות .שחקנית הכרטיס
הכפול לא תיחשב במניין תשע השחקניות.
ה .שחקנית ,שמשחקת בשתי הקבוצות ,קבוצת האם שלה מחויבת כלפיה חוזית (התנאים יסוכמו
בין  2הקבוצות).
ו .שחקנית ,שמשחקת בכרטיס כפול בקבוצה בליגה הלאומית ,מושאלת לצורכי השבחתה כשחקנית
עתידה ליגת העל.
על מנת שתושבח היא אמורה לקבל דקות משחק ולהיות חלק דומיננטי בקבוצה בליגה הלאומית
או כל זמן אחר שיסוכם בין הקבוצות.
ז .בכל שלב ,בהתראה של שבוע ,ניתן יהיה להפסיק את ההתקשרות בין הקבוצות ,במידה והשחקנית
חזרה לליגת העל ומפסיקה לשחק מכל סיבה שהיא ,לקבוצה בליגה הלאומית יש אפשרות לקחת
לקחת שחקנים אחרת במקום ע"פ לוח זמנים של איגוד הכדורסל ,שלא במסגרת העברות.
אותה שחקנית מליגת העל תוכל לעבור פעם אחת נוספת לקבוצה בליגה הלאומית.

–2ח .כל נושא האימונים והמשחקים יהיה בתיאום שני המאמנים בשתי הקבוצות.
ט .ההסכמות לרשום שחקנית עם כרטיס כפול בהתאם להסכמות בין שני המועדונים.
י .במידה והשחקנית תקבל עונש משמעתי עקב הרחקתה במשחק יחול העונש רק על הליגה ממנה
הורחקה.
יא .השחקנית תבוטח ע"י כל אחת מהקבוצות לגבי פעילותה אצלה.
יב .מועדי ההעברות לכרטיס כפול החל מ 1///12 -ועד יום שישי  1/11/12בלבד!.
יג .השחקנית תיחשב רק במניין כמות ההרשמות של ליגת על – לגבי לאומית היא לא תיחשב
במניין כמות ההרשמות ומעמדה יהיה כמו שחקנית נערות שרשאית בוגרות.
יד .שחקנית ,עד גיל  ,22היא שחקנית שבתאריך  30/02/12מלאו לה פחות מ 22-שנה.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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