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 ג.א.נ., 
 
 

 9108102לעונת המשחקים  3חוזר רשמי מס'  הנדון: 
 

 לגבי שינויי שעות משחקים קבועים:  ,תזכורת .1

 פעם אחת  הקבועה שלהים הרי כל קבוצה רשאית לשנות את שעת המשחק, 44פרק  ,עפ"י תקנון האיגוד         
 בלבד עד לפתיחת עונת המשחקים.         

 
 במהלך עונת המשחקים ניתן לשנות את שעת המשחק רק בהסכמת הקבוצה היריבה.         

 

 לגבי שינוי משחקי גביע: ,תזכורת .2
 הקבוצותשתי  משחק גביע בהסכמת דחות(, ניתן לו') 11תקנון הגביע פרק , עפ"י תקנון האיגוד

 ימים מהמועד המקורי. 5ק עד ר
 

)החלטת הנהלת איגוד הכדורסל, מיום  עולות מארצית נערים א' ללאומית נערים א' .3
17/09/18) 

 
 2 -מחוזות ל  4-מ, לנערים א' על צמצום הליגה הלאומית,בוועדה המקצועית ובהנהלה  ,הוחלט 2016בשנת 

 שנים. 3תוך  ,מחוזות
  2מתוכננים  2019/20 קבוצות( ובעונה שלאחר מכן 10מחוזות של  3)קבוצות  30בעונה הקרובה יש בליגה 

 קבוצות. 12של  מחוזות
 אלופות 5 מתוך ,מליגה ארצית נערים א' ללאומית ,קבוצות 2בהמשך הוחלט גם שבעונה הקרובה יעלו רק 

  .האלופות( 5)גמר סל בין  המחוזות

 
לבצע שינוי  הוחלט ו על כך שאין עולה מכל מחוזשהתלוננ ,מליגה ארצית ,בעקבות פניות של מספר אגודות

מחוזות  2לאומית  יהיו בליגה נערים א' 2019/20מהארצית ואז בעונת  קטן ולהעלות את כל חמשת הקבוצות
 קבוצות. 12מחוזות של  2קבוצות, במקום  14של 

 
 3י בטורניר בין )ליגה לאומית לנערים א'( כ 14, בספר המשחקים, בסעיף 16בעקבות כך יש לתקן בעמ' 

בספר  449פ"י התוכנית, בעמ' הקבוצות הראשונות תשארנה בליגה, ע 2שמיני הקבוצות במקום ה
 אחת, כפי שנקבע תחילה. המשחקים, ולא קבוצה

 
)ליגה ארצית לנערים א'( כי הקבוצה הראשונה,  15, בספר המשחקים, בסעיף 16כמו כן, יש לתקן בעמ' 

 נערים.מכל מחוז, תעלה ללאומית א' 
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יוכלו שחקני נערים ב' לשחק גם בנערים א'  2018/19הנהלת איגוד הכדורסל החליטה כי החל מעונת  .4
 .)באמצעות רשאי בכרטיס השחקן(

 הקבוצות בלבד. 2לא יהיו שינויים של ימי משחקים, אלא בהסכמת 
 ימוני נבחרת הקדטים.לא יאופשר הזזת משחקי ליגה נערים א' לאומית לימים של א

 שחקן שישחק בנערים ב' + רשאי נערים א' לא יהיה רשאי לשחק גם בנוער.
 שחקנים שונים בכל קבוצה. 8בכל קבוצה, של נערים ב' או נערים א', יש לרשום באיגוד 

 
 שינוי מבנה ליגה נוער על .5

 להקפיא ולדחות את ביצוע צמצום ליגת על לנוער, החליטה 17/09/18הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 
 .2019/2020קבוצות שתוכננה לעונת  16 -ל

קבוצות  10)צפון+ דרום( של  מחוזות 2 -קבוצות שישחקו ב 20יהיו בליגת על לנוער  2019/2020גם בעונת 
 בכל מחוז.

 3לאומית )במקום  גהללימליגת על  קבוצות מכל מחוז 2)העונה הקרובה( תרדנה  2018/2019בתום עונת 
קבוצות  4קבוצות מכל מחוז במקום אחת )סה"כ  2קבוצות( ואילו מכל מחוז בלאומית תעלנה לליגת על 

 עולות(.
 2019נובמבר  במהלך ,המקצועית תקבע ע"י הוועדה ,2019/2020בעונת  ,בליגת על לנוער ,שיטת המשחקים

 
, בליגה קט 2018/19טה כי החל מעונה הקרובה, עונת , החלי17/09/18הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום  .6

 47-48בתקנון הליגה לקט סל בעמ'  13נקודות )תיקון לסעיף  3סל א' בנים בלבד, יהיה ניתן לקלוע סל של 
 נקודות. 3בספר המשחקים( על הקבוצות לדאוג לסמן גם במגרש הקט סל קשת של 

 הנקודות. 3בליגה קט סל ב' בנים וקט סל בנות לא יחול חוק 
 

, החליטה לתקן את סעיף כרטיס כפול בגביע המדינה וגביע 17/09/18הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום  .7
 .האיגוד

בלאומית או בארצית, צריכה קבוצת האם, מליגת על, להודיע לאיגוד,  ןעד שבוע לפני משחק הגביע הראשו
בקבוצה בה הוא משחק בכרטיס כפול בליגה במייל, האם השחקן בכרטיס כפול רשאי לשחק בליגת על או 

 לאומית גברים או ליגה ארצית גברים.
לא הודיעה קבוצת האם, מליגת על, היכן רשאי השחקן לשחק, עד שבוע לפני הגביע, יוכל השחקן, בעל  

 הכרטיס הכפול, לשחק בגביע רק בקבוצה בליגת על גברים.
אותם עונה בשני גביעים, אלא רק בגביע אותו הודיעה בכל מקרה, שחקן בכרטיס כפול אינו רשאי לשחק ב 

 קבוצת האם, עד שבוע לפני הגביע.
 
 
 

 ,בברכת חג שמח             
 

  

 נפתלי גושן                                                                      
 רכז הליגות                                                                            
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