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  2020נובמבר  29
 לכבוד 

_______________ 
 

 ג.א.נ., 
 

 0000202עונת  –כרטיסי שחקן ואישורים זמניים  הנדון:
 

הסתיימה הפקת כרטיסי השחקן )בכל הליגות( לעונת המשחקים  טרםברצוני להביא לידיעתכם כי  .1
2020/21. 

 
לשתף שחקנים במשחק אם הקבוצה מציגה את העתק  איןנא תשומת לבכם כי החל מעונה זו ראשית,  .2

 (.2019/20הבדיקה הרפואית של השחקן )גם אם היא בתוקף(, או בהצגת כרטיס שחקן מעונה קודמת )
 

 הוא יוכל לשחק רק עם:, 2020/21בידי השחקן כרטיס שחקן תקף לעונת המשחקים  אם איןעל כן,  .3
 

 ור זמני שהופק ע"י מזכירות איגוד הכדורסלהצגת איש .א
( לא ההעתק של הבדיקה הרפואית!אם קבוצה מציגה אישור זמני מיוחד ע"ג טופס של האיגוד )

על השופט לזהות את השחקן/ים באמצעות תעודה  חובהשהופק ע"י מזכירות איגוד הכדורסל, 
 מזהה.

, אלא אם כן מצויין שחק בלבדמופק ביום המשחק והוא תקף ליום המהאישור חייב להיות 
 תאריך פג תוקף "רשאים לשחק עד ל...".

 שימו לב כי:
 להיות חותמת של איגוד הכדורסל ! לא חייבת .1
 להיות תאריך פג תוקף! ולא חייבלהיות חותמת "רשאים לשחק עד..."  לא חייבת .2
 להיות חתימה של פקידת הרישום באיגוד הכדורסל ! לא חייבת .3

 – ללא תאריך הבדיקה הרפואיתמצויין שם/ות שחקן/ים  כל שחקני הקבוצהמופיעים  באישור זמני בואם 
 השתתפותו2ם במשחק אסורה!

 לא יופיע תאריך הבדיקה הרפואית. – באישור זמני המופק לשחקן יחיד בקבוצהשימו לב כי 
 להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים, או כרטיס שחקן מעונה קודמת. חובהכמו כן, 

 

 הצגת אישור זמני שהופק ע"י הקבוצה באמצעות אתר האינטרנט .ב
ידה באתר האינטרנט של האיגוד, יש לוודא כי -אם קבוצה מציגה העתק מעודכן של רשימת השחקנים שהופק על

 ועליו מודפס תאריך הדפסת הדו"ח! ביום המשחקהטופס הופק 
 אינו תקין ואין לכבדו! –ריך הפקת הדו"ח טופס שהופק יום לפני המשחק או יותר, או שלא מופיע בו תא

 ניתן להציג באתר את רשימת השחקנים בקבוצה באמצעות הטלפון הנייד של נציג הקבוצה.
 להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים, או כרטיס שחקן מעונה קודמת. חובהכמו כן, 

 

שחקן )כגון: רשאי לשחק  שהונפק לה כרטיס לאחרשביצעה פעילות פנימית בתוך אגודתה  קבוצה .ג
בקבוצה נוספת, או העברה פנימית בתוך האגודה(, לא תקבל כרטיס שחקן חדש, אלא רק מדבקה 

 )עם מהות השינוי( אשר תודבק בצדו האחורי של כרטיס השחקן על הפס השחור.

 
על בדיקת כרטיסי השחקן ו/או האישורים החלופיים המתאימים  הקפדה יתרה השופטים יקפידו .4

  .ם תחילת כל משחקבטר
 כאשר יוחלט על המועד בו יהיה חובה בהצגת כרטיסי שחקן אנו נעדכן אתכם.       

 
 בכבוד רב,            

 
 נפתלי גושן                               

  רכז הליגות               
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