
 

 

 2020 באוגוסט  13
 לכבוד

 
 ליגת על נשים קבוצות

 
 ג.א.נ.,

 

 0000202מסגרת תאריכים לעונת : הנדון    

( הכולל וצותקב 10, למסגרת תאריכי ליגת על לנשים )במבנה של 2020/21מועדי עונת להלן 
נבחרת ישראל וגביע המדינה וזאת בהמשך לדחיית פתיחת בתוכו גם את מועדי אירופה, 

. כמובן שאם יהיו שינויים במשחקי נבחרת ישראל וגביעי אירופה 26/10/20אריך לתהעונה 
 יחולו שינויים בתאריכים.

 בהסכמת איגוד הכדורסל.לפי בקשת המנהלת  לגבי משחקי הגביע ניתן לבצע שינויים 
 

 גביע אירופה  : 15/10/20יום חמישי 
 גביע אירופה  : 22/10/20יום חמישי 

 ליגה 1מחזור   :26/10/20יום שני 
 גביע אירופה  :29/10/20יום חמישי 

 ליגה 2מחזור   :02/11/20יום שני 
 גביע אירופה  :04/11/20יום רביעי 

 פגרת נבחרת   :08-16/11/20
 ליגה 3מחזור   :19/11/20יום חמישי 

 ליגה 4מחזור   :23/11/20יום שני 
 גביע אירופה  :26/11/20יום חמישי 

 ליגה 5מחזור   :30/11/20יום שני 
 גביע אירופה  :03/12/20יום חמישי 

 ליגה 6מחזור   :07/12/20יום שני 
 סיבוב א' גביע המדינה  :10/12/20יום חמישי 

 ליגה 7מחזור   :14/12/20יום שני 
 גביע אירופה  :17/12/20יום חמישי 

 ליגה 8מחזור   :21/12/20יום שני 
 ליגה 9מחזור   :24/12/20יום חמישי 

 ליגה 10מחזור   :28/12/20ני יום ש
 רבע גמר גביע המדינה  :31/12/20יום חמישי 

 ליגה 11מחזור   :04/01/21יום שני 
 גביע אירופה  :07/01/21יום חמישי 

 ליגה 12מחזור   :11/01/21יום שני 
 ליגה 13מחזור   :14/01/21יום חמישי 

 ליגה 14מחזור   :18/01/21יום שני 
 גביע אירופה  :21/01/21יום חמישי 

 ליגה 15מחזור   :25/01/21יום שני 
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 גביע אירופה  :27/01/21יום רביעי 
 ליגה 16מחזור   :31/01/21יום ראשון 

 פגרת נבחרת   :01-08/02/21
 ליגה 17מחזור   :11/02/21יום חמישי 

 ליגה 18מחזור   :15/02/21יום שני 
 גביע אירופה  :18/02/21יום חמישי 

 סיבוב שלישי 1מחזור   :22/02/21יום שני 
 גביע אירופה + מחזור ליגה בית תחתון  :25/02/21יום חמישי 

 סיבוב שלישי 2מחזור   : 01/03/21יום שני 
 סיבוב שלישי 3מחזור   :04/03/21יום חמישי 

 חצי גמר גביע המדינה  :08/03/21יום שני 
 גמר גביע המדינה  :11/03/21י יום חמיש

 סיבוב שלישי 4מחזור   :15/03/21יום שני 
 סיבוב שלישי 5מחזור   :18/03/21יום חמישי 

 1גמר סל משחק  –חצי גמר   :22/03/21יום שני 
 2גמר סל משחק  –חצי גמר   :25/03/21יום חמישי 

 3גמר סל משחק  –חצי גמר   :29/03/21יום שני 
 4גמר סל משחק  –גמר חצי   :01/04/21יום חמישי 

 5משחק גמר סל  –גמר חצי   :05/04/21יום שני 
 1משחק  –גמר   :08/04/21יום חמישי 

 2משחק  –גמר   :12/04/21יום שני 
 יום העצמאות  :15/04/21יום חמישי 

 3משחק  –גמר   :19/04/21 שנייום 
 4משחק  –גמר   22/04/21יום חמישי 

 5משחק  –ר גמ  26/04/21יום שני 
 

תגיע לשלב רבע גמר, חצי הגמר או לגמר גביע  ,שתשחק בגביע אירופה ,במידה והקבוצה
לחודש מאי  אירופה יחולו שינויים במשחקים בחודשים מרץ ואפריל וסיום העונה יידחה

2021. 
 
 

 בכבוד רב,                      
 
 

 נפתלי גושן                                                                 
 רכז הליגות                     
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