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מטרת הנוהל – להביא לידיעת השחקנים את כללי ההתנהגות ,רישום וטוהר המידות בתחרויות

 .1כללי
א .הנהלת ההתאחדות מקיימת מידי שנה ליגות בוגרים
המחולקות ל –  3רמות :על ,לאומית וארצית.
ב .כל משחקי הליגות מנוהלים באחריות ההתאחדות.
ג .הקבוצות בנויות על בסיס זיקה מועדונית
 .2המטרה
א .בליגת העל  -קביעת הקבוצה שתזכה באליפות המדינה.
ב .ביתר הליגות – קביעת הקבוצות שתדורגנה ראשונות ושתעלינה לליגה הגבוהה יותר.
 .3השיטה
א .כל הקבוצות משחקות ביניהן במסגרת בית אחד( כולן נגד כולן).
ב .סגל כל קבוצה ימנה עד  6שחקנים
ג .הרכבי הקבוצות – שלשות מעורב.
ד .החלפת שחקנים – בין משחק למשחק.
ה .סיום המשחק –  11נקודות (המנצח) אלא אם הנהלת ההתאחדות הורתה אחרת.
 .4מיקום ומועדי המשחקים
עפ"י קביעת הועד המנהל של ההתאחדות שיפורסם בתכנית הפעילות השנתית.
 .5הרשמת הקבוצות לליגה
א .מועד אחרון להרשמת קבוצות לליגות השונות – לא יאוחר משבועיים לפני המועד שנקבע לסיבוב
הראשון.
ב .במסגרת ההרשמה ,יש לדווח רשימה שמית של הרכבי הקבוצות המשתתפות לכל ליגה בנפרד.
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 .6דמי הרשמה
א .ליגת העל –  200ש"ח לכל קבוצה.
ב .ליגה לאומית –  170ש"ח לכל קבוצה.
ג .ליגה ארצית –  150ש"ח.
 .7הזמנה למשחקים
ההזמנה למשחקים תופץ באחריות רכז הליגות  3שבועות לפני קיום התחרות.
 .8ניהול המשחקים
א .רכזי המחוז /ממונה על ידם ינהלו את הליגה במחוזותיהם.
ב .הרכז הוא הסמכות הבלעדית מטעם הפדרציה לעריכת תחרויות ,פתרון בעיות ,דרך עבודה
ומשחק.
ג .הרכז מחויב לעבוד לפי נהלי ההתאחדות שכוללים  2מפגשים לכל ליגה.
ד .הרכז ימציא כתב העברת סמכויות לאותה ליגה לממונה מטעמו עם העתקים ליו"ר ולמזכ"ל.
ה .תיעוד כל נתוני הליגות יישלחו למזכ"ל ולרכז דו"ח ספורטאי שנתי.
 .9אי הופעה למשחקים
א .במקרה של היעדרות ממפגש אחד מתוך שנים שהוא השלמת משחקים שנותרו לסיום הסיבוב – כל
משחקיה של הקבוצה הנעדרת יבוטלו (כולל המשחקים ששוחקו במפגש שהופיעה בו  +קנס
למועדון.
ב .במקרה של היעדרות מסיבוב אחד מתוך שנים או יותר ( שבהם הושלמו כל המשחקים בין כל
קבוצות הליגה ) לא יבוטלו משחקי הקבוצה מהסיבוב בו הופיעה.
ג .במקרה של היעדרות קבוצה ממשחק אחד – יופעל תקנון ההתאחדות הבינלאומי.
ד .הטלת אחד מהסעיפים או יותר כפופה לאישור הועד המנהל .
 .10זכיה באליפות המדינה
א .הקבוצה שתדורג במקום הראשון תוכרז בתום העונה כאלופת המדינה.
ב .צלחת אליפות תוענק לקבוצה הזוכה באליפות המדינה ומדליה אישית לכל שחקן מהקבוצה הזוכה.
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 .11זכיה בראשות הליגה ( כל הליגות למעט ליגת העל )
א .הקבוצה שתזכה בראשות הליגה ,תעפיל לליגה עליונה ותשחק במסגרתה בעונה הבאה.
ב .צלחת זכיה תוענק לקבוצה.
 .12טקס הענקת הזכיה
טקס הענקת צלחת אליפות וכן זכיה במקום הראשון (ליגה לאומית וארצית) יערך בנוכחות יו"ר
ההתאחדות וחברי הועד המנהל – טכס מצוינות  -היום נערך במסגרת משחקי איל"ת.
 .13דירוג קבוצות בחתך ליגות
א .מספר הקבוצות לעליה או לירידת ליגה יקבע ע"י הועד המנהל ותפורסם לפני תחילת עונת
המשחקים.
ב .דירוג הקבוצות הסופי יקבע בתום כל עונה בכפוף לתוצאות.
ג .בתום כל עונה יוכרז על הקבוצות העולות או יורדות ליגה ,קבוצות אלה ישובצו מחדש בליגה
המתאימה.
 .14שיבוץ ובניית קבוצות ע"י המועדונים
א .לקראת משחקי הליגה השחקנים מתארגנים  ,בכוחות עצמם או ע"פ החלטת יו"ר המועדון,
להרכב פנימי של הקבוצה ,כולל ראש הקבוצה .ההתארגנות תהיה בהתאם למקומם מהשנה שעברה(
עליה  /ירידה).
ב .במידה וראש הקבוצה נתקל בקשיים בבניית הקבוצה הוא יפנה ליו"ר המועדון .שחקנים שלא
שובצו יפנו ליו"ר המועדון.
ג .בהתאם לנהלי ההתאחדות הקבוצה תמנה עד  6שחקנים .קיימת אפשרות החלפה בין שחקני
הקבוצה בין המשחקים.
ד .ניוד שחקנים בין קבוצות המועדון או שליפה ממאגר חילופי ( מועדוני )  ,יתאפשרו בכל שלב
בתנאי ששחקנים אלה לא שיחקו בקבוצה אחרת בליגה כלשהיא באותה עונה (מתכונת הדומה לזו של
משחקי גביע ) ,לבד ליגות הדור הצעיר.
ה .גם אם פחת מס' חברי הקבוצה או התפזרה כליל ,מכל סיבה שהיא  ,למעט עבירות משמעת ,
הקבוצה תתקיים כל עוד קיימים שחקנים המוכנים לאיישה ( גם במתכונת שני שחקנים מתוך שלושה
עם  2כדורים לכ"א או שחקן אחד מתוך זוג עם  3כדורים ) בהתאם למספרי הקבוצות שבערכת
הרישום שסיפק המועדון להתאחדות.

פרק
תחרויות

ו.

שם הנוהל

ליגות בוגרים

דף

מתוך

4

4

חובה להביא כל בעיה בפני רכז המחוז שהוא האחראי מטעם הפדרציה .במידה והבעיה קשורה

למועדון הרכז יפנה אותה ליו"ר המועדון.
 .15שיבוץ קבוצות חדשות
קבוצות חדשות המבקשות להירשם למשחקי הליגה תשובצנה אוטומטית בליגה הארצית.
 .16פרסום
א .דירוג הקבוצות בחתך ליגות.
ב .הקבוצות העולות או היורדות ליגה.
ג .הקבוצה שזכתה באליפות המדינה.
ד .הקבוצות שזכו במקומות הראשונים בכל הליגות – יפורסם באתר ההתאחדות.
 .17דגשים נוספים
א .הופעה אישית – תלבושת אחידה של המועדון ונעלי ספורט חובה.
ב .יש להצטייד בכרטיס שחקן ולהציגו במזכירות לפני תחילת התחרות.
ג .אסור לעשן בשטחי המגרשים.
ד .אין לדבר בטלפון הנייד במהלך המשחקים.
ה .יש לשמור על התנהגות ספורטיבית ולהקפיד על כללי הנימוס והכבוד ההדדי.
ו .יש להתייצב 30דקות לפני תחילת התחרות לצורך רישום והתארגנות.
ז .כיבוד קל מכובד יוגש באחריות המועדון המארח ובמימון ההתאחדות עד סוף האירוע וכולל.
 .18המועדון המארח
באחריות המועדון המארח לבצע את כל ההכנות הדרושות שתאפשרנה התנהלות תקינה לאורך כל
התחרות ובין היתר.
א .הכנת המגרשים ומספורם באופן בולט.
ב .ארגון מערכת הגברה.
ג .הצללת מגרשים לפי הצורך.
ד .הצבת אמצעי ישיבה בהתאם להיקף המשתתפים
ה .ארגון שולחן מזכירות.
ו .שירותים תקינים.
ז .אמצעי רישום ושילוט.
ח .הקצאת פינת עישון כולל שילוט מתאים.

