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 סגל שחקנים .1
הקבוצות חייבות להודיע את סגל השחקנים שלהם למשחקים, עד ליום לפני המשחק, 

 BASKET-BALL.CO.IL@HAGAYלמייל של חגי סגל:  16:00בשעה 
 

 חלוקת הכנסות .2
 י"ע המאושרת האולם מקיבולת 10% עד לרכוש זכאית תהיה האורחת הקבוצה .א

 עפ"י לה המגיעות ,ההזמנות 25-ל מעבר וזאת העסק רישיון יפ"ע או/ו המשטרה
 .התקנון

  כרטיסים ברכישת רצונה על בכתב המארחת לקבוצה להודיע האורחת הקבוצה על
   . בפקס הכדורסל איגוד ל"למנכ העתק עם המשחק תחילת לפני שעות 44 עד

  רכשה שאותם הכרטיסים כמות את האורחת לקבוצה תעביר המארחת הקבוצה
   .המשחק תחילת לפני שעות 44, האורחת הקבוצה

 
 לכל המארחת הקבוצה של הקבועים למחירים בהתאם, בתשלום יהיו הכרטיסים

 כרטיסיםה של מחירם את להעלות רשאית הקבוצה תהא, זאת עם. המשחקים עונת
 של שיקולים י"עפ זאת - הרגיל ממחירם 15% עד ,מיוחד עניין בעלי במשחקים

 .המארחת הקבוצה הנהלת
     

 הקבוצה תהא, העונה במהלך כרטיסים מוכרת שאינה מארחת קבוצה של במקרה
 30 שעד במחיר ,זה נוהל י"עפ כרטיסים האורחת לקבוצה למכור רשאית המארחת

 .לכרטיס ח"ש
     

 אנשי 9 -ול שחקנים 12 -ל זירה כרטיסי 21 קבוצה לכל תקצה המארחת הקבוצה .ב
   המארחת. הקבוצה י"ע נתנוישי לזירה אישור כרטיסי עפ"י, הספסל על שבוישי צוות

 
 

 המשחק כרטיסי מכלל 10% לקבל האם להחליט רשאית תהיה האורחת הקבוצה .ג
 מתחלק והעודף המשחק של הוצאות/הכנסות חישוב יתבצע מכן ולאחר בתשלום

 ללא המשחק כרטיסי מכלל 15% לקבל או( היום קיים מצב) הקבוצות שתי בין
 .הקבוצות שתי בין מהמשחק עודף על התחשבנות תתבצע ולא תמורה

 
 על ותשלום האיגוד של לבוררות למוסד יועברו במחלוקת השנויים המקרים .ד

 .האיגוד חשבון על יהיה הבוררות
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 ההכנסות חלוקתמכרטיסי המשחק, אזי  10%במקרה שהקבוצה האורחת בוחרת לקבל 
 :הוצאות ניכוי לאחר הקבוצות בין שווה תהיה

 
 .המשחק לארגון אחראית הביתית הקבוצה  .א

     – קבלות לפי הוצאותיה את מההכנסות המארחת הקבוצה תנכה המשחק לאחר     
         השכרת הוצאות, המזכירות ולשופטי לשופטים תשלום ,ומודעות כרטיסים  הדפסות      
 . ויש במידה ,ולשוטרים לסדרנים תשלום, כאלה ויש במידה ,האולם      
 .הקבוצות שתי בין, בשווה שווה תחולק ההכנסה יתרת      

 
  למגרש הכניסה בשערי מטעמה ומפקחים משקיפים לשים זכאית האורחת הקבוצה. ב

 .למגרש הקהל וכניסת הכרטיסים מכירת על לפקח מנת על ובקופה    
   

 . למשחק ההזמנה כרטיסי לחלוקת אחראית המארחת הקבוצה. ג
    100 עד לחלק רשאית ותהיה הזמנה כרטיסי 25 אורחתה לקבוצה לתת חייבת היא    
  ואיגוד הכדורסל איגוד לאנשי לתת חייבת שהיא ההזמנות מלבד זאת, נוספות הזמנות    
 .הקיימים הנהלים פ"ע התקשורת לאנשי חופשית וכניסה השופטים    
 
     האורחת הקבוצה תשתתף לא, מההכנסות גבוהות הן המשחק והוצאות במידה .ד

 .המשחק בהוצאות
 
 . הגביע משחקי את שלה המנוי בכרטיסי למכור רשאית אינה קבוצה. ה

     רק יימכרו הגביע במשחקי .המדינה גביע משחקי ייכללו לא הקבוצה של במנויים    
 .למשחק הביתית הקבוצה י"ע שהוצאו ,בודדים כרטיסים    
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 הליגות רכז                             

 
 
O:\רבע גמר.-תקנון גביע מדינה גברים-224\תקנונים\נפתלי\עידיתdocx 

 


