חוזר מס' 1
רישום לעונה 2018-2019
תאריך פרסום15.7.2018 :

 .1כללי
חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות והשחקניות לעונה  2018-2019והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות
הכדורשת.

 .2מועדי הרישום
רישום קבוצות :החל מיום א'  22/7/2018ועד יום ו' 31/8/2018
רישום שחקניות :החל מיום א'  22/7/2018ועד שבת 15/9/2018
רישום שחקניות מותנה בהשלמת רישום הקבוצה.

 .3ליגות בעונה 2018-2019
קבוצה ותיקה – תירשם לאחת הליגות הבאות:

ליגת על
ליגה לאומית א'  +ב'
ליגה ארצית וליגה אזורית

הרישום עפ"י הישגים של עונה אחרונה וכפי שנמסר לכל קבוצה
הרישום עפ"י הישגים של עונה אחרונה וכפי שנמסר לכל קבוצה
רישום חופשי ,כפי שמפורט בסעיף .13

קבוצה חדשה  -תגיש במייל בקשה להצטרפות לאיגוד לליגה ארצית או לליגה אזורית ,ולאחר קבלת אישור
תבצע רישום קבוצה.
קבוצה ותיקה בליגה אזורית המבקשת להירשם לליגה ארצית ולהיפך – יש להעביר הודעה על כך במייל
בטרם הרישום.

 .4תנאי רישום
א .קבוצה ושחקנית ירשמו לליגה עפ"י המפורט בתקנון המשחקים – ראו נספח "סעיפים רלוונטיים חדשים
בתקנון".
ב .גיל שחקניות :ליגת על ,ליגה לאומית וליגה ארצית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1989
ליגה אזורית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1994
לתשומת לב :שחקניות הרשומות בליגות השונות על-פי חריגות גיל שאושרו בעונות קודמות ,יורשו להמשיך
ולהשתתף בליגה.
הקלה לקבוצות חדשות בליגה הארצית  -ניתן לרשום שחקנית אחת בחריגת גיל של עד שנתיים או שתי
שחקניות ,כל אחת בחריגת גיל של עד שנה אחת.

 .5תשלומים
דמי רישום קבוצה

₪ 400
דמי רישום קבוצה לא יוחזרו במקרה של ביטול רישום הקבוצה מכל סיבה שהיא

דמי השתתפות בליגה

ליגת על

(דמי רישום ,דמי ליגה ,דמי
טיפול ודמי חבר)

₪ 505

דמי השתתפות
באימונים בלבד

איגוד הכדורשת הישראלי (ע.ר)580507952 .

ליגה לאומית
₪ 495

ליגה ארצית
₪ 485

ליגה אזורית
₪ 380

₪ 35
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 .6אופן התשלום
כרטיס אשראי

ניתן לשלם דמי רישום קבוצה ודמי השתתפות בליגה.
ניתן לחלק הסכום הכולל לעד  4תשלומים.

העברה בנקאית לאיגוד הכדורשת הישראלי :בנק פועלים סניף ( 679טשרניחובסקי ,כ"ס) חשבון 454594
חשוב ביותר !!! יש לרשום בפרטי ההעברה את שם קבוצה ו/או שחקניות ,אחרת הסכומים
ירשמו בחשבון מעבר ולא לטובת הקבוצה ו/או השחקניות .יש לשלוח אלינו במייל אישור
עם מספר אסמכתא של ההעברה הבנקאית
גורם משלם תשלומים ע"י האגודה הרושמת ,לרבות רשות מקומית  /ספונסר (להלן הגורם המשלם):
ראש הקבוצה תעביר לאיגוד את היקף החיובים הנדרש (דמי רישום קבוצה  /דמי השתתפות בליגה מלאים או
חלקיים  /אחר) .בהמשך לבקשת ראש הקבוצה ינפיק האיגוד דרישת תשלום עפ"י התעריף במועד הבקשה .ראש
הקבוצה תציג את דרישת התשלום לגורם המשלם ותקבל ממנו התחייבות חוזרת בתוך שבוע ימים מיום הנפקת
הדרישה ,כאשר תשלום ההתחייבות הוא עד שוטף  60 +לכל המאוחר.
מודגש כי במקרה של אי פירעון הדרישה במועד השחקניות ידרשו לבצע התשלום.

 .7נוהל הרשמה
רישום קבוצות ושחקניות לעונה  2018-2019יתבצע בשני שלבים:
רישום הקבוצה  -רישום הקבוצה ע"י ראש הקבוצה הינו שלב מקדים לרישום השחקניות בקבוצה.
רישום שחקניות הקבוצה  -להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה ,יש להשלים רישום מלא של  * 9שחקניות
לפחות .רישום השחקניות יחל לאחר שראש הקבוצה קיבלה אישור על רישום הקבוצה ואף הכינה את רשימת
השחקניות במערכת לוגליג (כפי שמפורט בסעיף  .)14.1במעמד הרישום שחקניות הקבוצה ישלימו רישום
מלא.
* כל קבוצה חייבת לשמור על הרכב מינימלי של  9שחקניות בקבוצה במהלך כל העונה .קבוצה שפורשת
ממנה שחקנית ומותירה אותה עם פחות מ 9 -שחקניות עד ,וכולל חודש פברואר – תגייס שחקנית חדשה
בתוך שבועיים ממועד פרישת השחקנית .במידה ולא גייסה שחקנית חדשה ,הקבוצה תשלים דמי
השתתפות בליגה של "שחקנית בגיוס" .על הקבוצה לגייס שחקנית חלופית בהקדם האפשרי .במידה ולא
גויסה שחקנית עד  28בפברואר ,התשלום לא יוחזר.
רישום מלא כולל:
● תשלום דמי השתתפות בליגה
● העברת אישור בדיקה רפואית תקין ותקף לעונה 2018-19
● תמונה (לשחקניות שלא השתתפו באיגוד בעונה האחרונה)
לא תתקבל הרשמה חלקית .אין להירשם ולשלם לפני הצגת האישור הנדרש.
האישורים המועברים יבדקו ,ורק לאחר אישורם ,רישום השחקנית יאושר.
שחקניות לאימונים בלבד ירשמו וישלמו באמצעות טופס רישום נפרד ,יסמנו תפקיד "אימונים בלבד" ויצרפו
אישור כנ"ל.
רק שחקניות שהשלימו רישום מלא יורשו להשתתף במשחקים.
אחריות ראש הקבוצה
● לוודא קבלת אישור רישום הקבוצה מצוות הרישום.
● להודיע על כל שינוי בהרכב הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי .יש לעדכן את צוות הרישום יחד עם
העברת התשלום והמסמכים המתבקשים.
● להודיע על פרישת שחקנית ולפעול בהתאם לנוהל שיפורט בהמשך.
הרישום לקבוצה מהווה הצהרה לידיעה ,כי התמונות אותן מצלם האיגוד בפעילויות השונות במהלך העונה
עשויות להתפרסם במדיות השונות.
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 .8ביטוח ואישור רפואי
בעקבות חוק חדש ,כל שחקנית אחראית על ביטוח תאונות אישיות באופן עצמאי.
אנו ממליצים לכל שחקנית לבטח עצמה בביטוח תאונות אישיות בעל כיסוי רחב ככל האפשר.
כתנאי להשתתפות במשחקים או באימונים בקבוצות של האיגוד על כל שחקנית להציג בעת הרישום אישור
בדיקות רפואיות על גבי טופס האיגוד בלבד ,חתום ע"י מכון מורשה ע"י משרד הבריאות בלבד (הטופס
ורשימת תחנות-רפואת-ספורט מורשות באתר האיגוד) .תאריך הבדיקה יהיה החל מ.1.6.2018 -
רק לאחר הצגת האישור השחקנית תוכל להשתתף באימונים ובמשחקים.
מומלץ ביותר לבצע את הבדיקה ללא דיחוי.
הסכם שהושג ע"י האיגוד עם מכון  – 1מחירי בדיקות מיוחדים בעת הצגת טופס בדיקות של האיגוד.

 .9חולצות
האיגוד יספק חולצות לכל השחקניות .הזמנה ובחירת מידת חולצות באחריות ראש הקבוצה (כפי שמפורט
בסעיף  .)14.1החולצות יוזמנו לשחקניות שירשמו עד ה.15/9/2018 -
בנוסף ,כל קבוצה תקבל  2חולצות רזרבה  +חולצת ליברו אחת לפי המידות שימסרו ע"י ראש הקבוצה
עד ה.15/9/2018 -
לאחר תאריך זה הקבוצות יופנו לספק החולצות.

 .10רישום שחקנית במועד מאוחר
דמי השתתפות בליגה

ליגת על

ליגה לאומית

ליגה ארצית

ליגה אזורית

רישום במהלך ינואר – פברואר 2019

₪ 375

₪ 365

₪ 355

₪ 250

 .11פרישת שחקנית
ההודעה על הפרישה תבוצע ע"י השחקנית או ראש הקבוצה ,כפי שמפורט בסעיף .14.3
תאריך ההודעה ישמש לקביעת גובה ההחזר.
החזרים
עד ה31/10/2018 -

ליגת על

ליגה לאומית

ליגה ארצית

ליגה אזורית

הסכום ששולם בניכוי דמי רישום ודמי טיפול ()₪ 55

עד 31/12/2018

₪ 375

₪ 365

₪ 355

₪ 250

עד 28/2/2019

₪ 245

₪ 235

₪ 225

₪ 120

 .12שימוש באולם ביתי לטובת הליגה
ראה פירוט בסעיף .16
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 .13ליגות ברישום חופשי

יתכנו שינויים עליהם תישלח הודעה

פתיחת הליגה בכל מחוז מותנה במינימום קבוצות.
לא ישמר מקום במחוז לקבוצות מהעונה האחרונה.
מספר המקומות בכל מחוז מוגבל .כל הקודמת להירשם זוכה.
ליגות ארציות – מתכונת המשחקים  :משחק אחד ,אחת לשבועיים (יתכנו חריגות):
בכל המחוזות יתכנו אולמות נוספים
אולמות :קרית מוצקין ,משגב
יום משחקים :ב'
מחוז גליל מערבי
אולמות :יקבע בהקדם
יום משחקים :יקבע בהקדם
מחוז גליל מזרחי
אולמות :קיסריה ,חיפה
יום משחקים :ד'
מחוז כרמל
אולמות :עפולה
יום משחקים :ה'
מחוז העמק
אולמות :צופית ,רמת השרון
יום משחקים :ב'
מחוז פולג
אולמות :צופית ,רמת השרון
יום משחקים :ג'
מחוז שרון
אולמות :הרצליה ,רמת השרון
יום משחקים :ד'
מחוז  7הכוכבים
אולמות :אור יהודה
יום משחקים :ה'
מחוז מרכז
אולמות :יקבע בהקדם
יום משחקים :ב'
מחוז שפלה
אולמות :באר שבע ,נתיבות
יום משחקים :ד'
מחוז דרום
ליגות אזוריות  -מתכונת המשחקים  2 :משחקים מקוצרים ,אחת ל 3-4 -שבועות (יתכנו חריגות):
אולמות :יקבע בהקדם
יום משחקים :יקבע בהקדם
מחוז גליל
אולמות :עפולה
יום משחקים :ה'
מחוז העמק
אולמות :צופית
יום משחקים :ה'
מחוז דרום השרון
אולמות :בת ים
יום משחקים :ג'
מחוז דן
אולמות :מודיעין
יום משחקים :ה'
מחוז מודיעין
אולמות :קרית עקרון
יום משחקים :ב'
מחוז שפלה
אולמות :מבועים
יום משחקים :ד'
מחוז נגב

 .14מערכת לוגליג
 .14.1הנחיות לראש הקבוצה
עם השלמת רישום הקבוצה (במקרה של גורם מממן לדמי רישום קבוצה ,השלמת רישום הקבוצה כפופה
לקבלת ההתחייבות לתשלום מהגורם המממן) ,ניתן לבצע רישום השחקניות לקבוצה.
בטרם רישומה ,על כל שחקנית לקרוא בעיון את חוזר הרישום ואת תקנון המשחקים ,לבצע בדיקה
רפואית במכון מורשה ,לקבל מרופא ספורט אישור על ביצוע הבדיקה על גבי טופס מיוחד של איגוד
הכדורשת בלבד ,לסרוק את האישור ולהכינו לצירוף בעת מילוי טופס רישום שחקנית .חוזר הרישום
והתקנון וכן טופס הבדיקה ורשימת המכונים המורשים מופיעים באתר איגוד הכדורשת.
כמו כן ,שחקניות שלא השתתפו במשחקים בעונה האחרונה יצרפו תמונה בעת מילוי טופס הרישום.
על ראש הקבוצה לבצע הכנות הבאות במערכת לוגליג (יש לבצע זאת ממחשב ולא מטלפון):
 .1להתחבר למערכת ע"י פתיחת עמוד הכניסה ב .www.loglig.com -המשתמש והסיסמא נותרו
ללא שינוי מהעונה האחרונה (לראשי קבוצות חדשות  -ימסרו עם השלמת רישום הקבוצה).
 .2הכנת סגל שחקניות הקבוצה  -ללחוץ על לשונית "שחקנים" .רשימת השחקניות המופיעות
הועתקה מהעונה האחרונה.
כעת ,יש לערוך את רשימת השחקניות שירשמו לקבוצה:
איגוד הכדורשת הישראלי (ע.ר)580507952 .
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א .לכל שחקנית שתירשם יש לוודא שמסומן  בעמודת "סטטוס" .לאחר כל שינוי שנעשה
לשחקנית ,יש ללחוץ על "שמור" בשורת השחקנית.

.3

.4

.5
.6
.7

.8

.9

ב .שחקנית שעזבה את הקבוצה – יש ללחוץ על כפתור
ג .שחקנית שתירשם בשלב מאוחר יותר – יש לוודא ביטול  בעמודת "סטטוס"
ד .הוספת שחקנית חדשה לקבוצה – ללחוץ על "הוסף" ,בחלון שיפתח לרשום את מספר ת.ז .של
השחקנית החדשה ( 9ספרות) .במידה וזו שחקנית שכבר רשומה במערכת ,פרטיה האישיים
יושלמו ,אחרת ,יש לרשום את שמה המלא ואת תאריך הלידה .פרטים אחרים ניתנים להשלמה
בהמשך ,או ע"י השחקנית בעת רישומה .בסיום יש ללחוץ על "שמור".
ה .יש לבדוק שוב ,כי הסימון  בעמודה "סטטוס" מופיע לכל שחקנית המתוכננת להירשם בשלב
זה .ללא סימון זה השחקנית לא תוכל להירשם.
גורם מממן  -במידה ודמי השתתפות בליגה משולמים ע"י גורם מממן ,יש לפעול באופן הבא:
א .לסמן  בתיבה "גורם מממן" שבראש עמוד "שחקנים".
ב .בחלון שניפתח ,למלא את שם הגורם המממן ,את גודל המימון של דמי השתתפות בליגה לכל
שחקנית ואת מספר השחקניות.
ג .יש ללחוץ על "שמור".
ד .יש להמתין לאישור של צוות הרישום לתחילת הרישום של השחקניות.
חולצות של השחקניות –יש לרשום את מידות החולצות של שחקניות קבוצתך .בלשונית "שחקנים"
יש למלא את מידת חולצה לכל השחקניות הפעילות וללחוץ על "שמור" לכל שחקנית בנפרד .יש
לסמן את המידות לא יאוחר מה .15/9/2018 -בנוסף ,יש להעביר במייל את מידות  2חולצות ספייר
וחולצות ליברו אחת .לא לשכוח לציין במייל את שם הקבוצה .יש לשלוח את המייל לא יאוחר
מה.15/9/2018 -
בלשונית "שחקנים" ניתן לעקוב אחר סטטוס רישום השחקניות.
יש להנחות את השחקניות לבצע רישום על פי ההנחיות שבהמשך.
עריכת פרטי הקבוצה :בלשונית "מידע" ניתן להוסיף/להחליף את לוגו הקבוצה ,לצרף תמונה שתוצג
באפליקציה בהקשר לקבוצתך .במידה ומשנים את שם הקבוצה ,יש להודיע על כך לצוות הרישום
מראש .כל שינוי שנעשה בלשונית זו מחייב לחיצה על "שמור" בתחתית העמוד.
מאמן/ת קבוצה – יש ללחוץ על לשונית "בעל תפקיד".
תחילה ,יש לרשום את שמו/ה של המאמן/ת בתיבת "חפש קיים" .במידה וזה נמצא ,יש לבחור
"מאמן" בתיבת התפקיד ואז ללחוץ על "שמור".
במידה והשם לא נמצא ,ללחוץ על "הוסף" ,בחלון שיפתח למלא את הפרטים של המאמן/ת של
הקבוצה ,לבחור ב" -מאמן" בתיבת התפקיד וללחוץ על "שמור".
בסיום העבודה יש להתנתק מהמערכת.

 .14.2הנחיות לשחקניות לביצוע הרישום
.1
.2
.3
.4

בטרם פתיחת טופס רישום שחקנית ,עליה להכין את האישור הבדיקה הרפואית סרוק כקובץ PDF
ואת התמונה כקובץ ( JPGלשחקניות שלא השתתפו במשחקים בעונה האחרונה בלבד).
השחקנית תפתח את טופס רישום שחקנית ,תזדהה עם מספר ת.ז .שלה ( 9ספרות) ופרטיה יוצגו
בטופס .במידת הצורך היא יכולה לערוך פרטים אלה.
השחקנית תשלים את יתר השדות בטופס ,תצרף את האישור הרפואי ואת התמונה (אם נידרש)
שהוכנו מראש ותלחץ על "שלח".
השחקנית תופנה לעמוד התשלום בו תשלים את הפרטים החסרים .הקבלה תישלח במייל המצוין
בעמוד התשלום ובסיומו תוצג הודע על ביצוע הרישום והתשלום.
במקרים של תשלום ע"י גורם מממן ,יתכן ולא תהיה הפניה לעמוד התשלום כלל.
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 .14.3פרישת שחקנית
ראש הקבוצה או השחקנית הפורשת תודיע על פרישתה באמצעות מערכת לוגליג:
 .1יש להתחבר למערכת לוגליג ולעבור לכרטיס האישי של השחקנית
 .2יש לסמן  בתיבת "בקשת פרישה".
 .3בחלון שיפתח יש לרשום את סיבת הפרישה והערות נוספות במידת הצורך.
 .4יש ללחוץ על "שלח".
הודעה על הפרישה תישלח לצוות הרישום.

 .15רישום מאמנים
החל מעונה  2018-19המאמנים יירשמו בסגל הקבוצה באמצעות ראש הקבוצה (כפי שמפורט בסעיף .)14.1
לתשומת ליבכן,
החל מעונה  2020-21כל המאמנים יידרשו לתעודת מאמן/ת מורשה שתונפק ע"י האיגוד.
רק מאמן/ת מורשה יוכל/תוכל לשמש בתפקיד "מאמן/ת" במשחקים הרשמיים של האיגוד.
מאמנים מורשים יהיו אלה אשר בידם:
•
•
•
•

תעודת מאמן כדורשת ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד הספורט;
תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף;
ביטוח צד ג' למאמן ,כולל ביטול סעיף אחריות מקצועית;
התחייבות לקוד אתיקה מקצועית וקווים מנחים להתנהלות מאמן באיגוד הכדורשת הישראלי.

 .16על המשחקים
עונת המשחקים  2018-2019תיפתח ביום ג' ה.23/10/2018 -
המשחקים יתקיימו על-פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים מהדורה  2017ובהתאם לתקנון המשחקים.
כדורי משחק רשמיים לעונה  2018-2019הם מדגם .Molten 4500
מתכונת ושיטת המשחקים וכן תוכניות המשחקים יפורסמו לקראת תחילת העונה.
לוחות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה .לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת .לוח המשחקים
המפורסם באתר הוא הקובע .באחריות ראשות הקבוצות לעקוב אחר לוח משחקים עדכני.
קבוצות החולקות מאמן  /שחקנית שמאמנת קבוצה אחרת  -ייקחו בחשבון בעת ההרשמה כי אין התחייבות
מצד האיגוד ללוח משחקים המתחשב בכך .ההתחשבות תיתכן לפי שיקול הדעת של ועדת המשחקים.
הועדה המקצועית של האיגוד ממליצה לכל קבוצה ,כי תיק העזרה ראשונה שלה יכיל אמצעי קירור למקרה
פציעה (קרח או קרח יבש).
שינויים במועדי המשחקים יעשו על-פי הנוהל המופיע בתקנון משחקי ליגות הכדורשת ובתשלום דמי שינוי.
שימוש באולם ביתי לטובת הליגה:
קבוצה בליגות על ולאומית (בלבד) המעוניינת לארח את משחקי הליגה באולם הבית שלה ,תודיע על כך
בעת רישום הקבוצה .בטרם ההודעה ,יש לוודא קיום תנאים הבאים:
א .האולם עומד בתנאי המידות והציוד הנדרשים ,כפי שמפורט בתקנון המשחקים.
ב .האולם זמין למשחקים בימי ובשעות המשחקים של הליגה ,וכן זמין לקיום  2משחקים בכל מועד שיתואם.
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ג .הקבוצה תסייע באיתור וקליטת רשמים מקומיים (בני  16ומעלה) .ללא רשמים ,לא יתקיימו המשחקים
באולם זה.
במידה ומנהלת הליגה תאשר זאת ,היא תזכה את הקבוצה (באמצעות ראש הקבוצה) בסך  ₪ 450בגין
העמדת האולם לטובת הליגה.

בברכה,
צוות הרישום
איגוד הכדורשת הישראלי
Shiri@catchball-federation.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נספח  -תנאי רישום – סעיפים רלוונטיים חדשים בתקנון המשחקים
 .1.2קבוצה תוכל לשחק בשתי ליגות אזוריות או בליגה אזורית אחת וליגה ארצית אחת בתנאי שאינן
מתקיימות באותו יום בשבוע ,ובכפוף לתנאי הרישום בכל ליגה בנפרד ,ובתשלום מלא של דמי
רישום קבוצה לכל ליגה ובתשלום מלא של השחקניות ב 2 -הליגות (למעט דמי טיפול ודמי חבר).
הרישום לליגה השנייה מהווה אישור והסכמה של ראש הקבוצה ,כי לא תהיה התחשבות בעת
שיבוץ המשחקים וייתכנו מצבים של משחקים בימים סמוכים באותו השבוע ל 2 -הליגות.
 .1.3שחקנית רשאית להירשם לשתי קבוצות של האיגוד בעת ובעונה אחת בתנאי שאחת הקבוצות
אינה בליגת על או בליגה לאומית וכן:
א .שתי הקבוצות בליגות אזוריות – ללא כל הגבלה נוספת;
ב .קבוצה אחת בליגה אזורית וקבוצה שנייה בליגה ארצית  -על הקבוצה בליגה ארצית למנות
לפחות  9שחקניות ללא השחקנית הנרשמת לשתי הקבוצות;
ג .שתי הקבוצות בליגה ארצית – על אחת הקבוצות למנות לפחות  9שחקניות ללא השחקנית
הנרשמת לשתי הקבוצות.
בכל מקרה ,הרישום לשתי קבוצות הינו בכפוף לתנאי הרישום בכל ליגה בנפרד ,ובתשלום מלא
ב 2 -הקבוצות (למעט דמי חבר ודמי טיפול) .הרישום לקבוצה השנייה מהווה אישור והסכמה של
השחקנית  ,כי לא תהיה התחשבות בעת שיבוץ המשחקים וייתכנו מצבים של משחקים בימים
חופפים או סמוכים באותו השבוע ל 2 -הקבוצות.
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