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  רבע גמר

 /7//07/0יום ראשון    /7//71/0יום ראשון 

 6מנצח  – 0מנצח  .0

 /מנצח  – 1מנצח . 00 .0

 2מנצח  – 5מנצח . 00 .6

 3מנצח  – 7נצח מ. 06 .1

  

  חצי גמר

 /7//0//7יום ראשון    /7//00/0אשון יום ר   /7//0//0יום חמישי 

 00מנצח משחק                     0מנצח משחק . 01

 06מנצח משחק                   00מנצח משחק . /0

 

             גמר

 /7//22/0יום ראשון    /7//22/0יום ראשון    /7//70/0יום רביעי 

 /0מנצח משחק                   01מנצח משחק   .05
 

 .ייערכו בשיטת המפסיד יוצא, בשלב הגמר סל, המשחקים ●    
 

 (פרשיםי ה"עפ)המשחקים בשיטת הטוב משני המשחקים בשלב שמינית הגמר ושלב רבע הגמר ייערכו  ●                                               
 .כשהקבוצה הבכירה בדירוג הליגה תארח את המשחק השני                                                   

 
 הבכירה בדירוג משחקים כשהקבוצה  1-בשלב חצי הגמר והגמר ייערכו המשחקים בשיטת הטוב מ ●    

 תארח ( ם בליגהותהיינה באותו מקואו הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בין הקבוצות במידה )הליגה        
 יתפסו בליגה את אותו הדירוג וגם מאזן הנקודות קבוצות  6-במידה ו, את המשחק הראשון והשלישי       
 במידת )אולמה של הקבוצה הרשומה מצד ימין והמשחק השלישי ייערך המשחק הראשון , שלהן שווה       
 .אולם נייטראליבייערך ( הצורך       
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