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 PROכדורשת  -הנבחרות  אליפות

 תקנון האליפות
 
 

 שחקניות. ניתן לצרף מאמן/ת ועוזר/ת מאמן/ת. 9-14 -ת הנבחרת ו/מנהלכל נבחרת תכלול  .1

 .תקבל מהאיגוד חולצה לכל שחקנית + חולצות ליברו נבחרתכל  .2

 .של איגוד הכדורשת הישראלי  2018-19לשחק בנבחרת רק  שחקניות בעלות כרטיס שחקנית לעונה רשאיות  .3

 .יהיו רשאיות להצטרף לנבחרת שחקניות אימונים בלבד .4

 בעת הרישום האישי,כל שחקניות הנבחרת יהיו תושבות של הרשות המקומית, כפי שמצוין בתעודת הזהות שלהן.  .5

 יאושרו על סמך הכתובת הרשומה בו. השחקניות ז. "פח של תז והס"צילום ת תצרףשחקנית  כל

 . באמצעות אפליקציית לוגליגבמהלך המשחקים השחקניות יזדהו  .6

הצהרת הרשות לצרף  מנהל/ת הנבחרת. בעת רישום הנבחרת, ישייעשה על ידי  אליפותל הנבחרתרישום ותשלום  .7

 ת הרשות לתשלום דמי ההשתתפות.המקומית המאשרת כי הנבחרת מייצגת את הרשות, וכן התחייבו

על הרשות לפעול כמיטב יכולתה לאפשר הזדמנות שווה לכל תושבות העיר להשתתף בתחרות ובכלל זה מומלץ  .8

 .יוזמנו כל תושבות העיר אשר עונות על הקריטריונים םלבצע מבחני קבלה אליה

 פי פרוטוקול המשחקים.-עלויתנהלו  2017מהדורה  -פי חוקת הכדורשת הרשמית -המשחקים יתקיימו על .9
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 מבנה ושיטת המשחקים
 

 משחקים במסגרת המחוזות. –שלב ראשון 
 .יםארצי דירוגמשחקי  –שלב שני 

 יש להיערך בהתאם  –משחקים בשבוע  2-3שבועות, הנבחרות תשחקנה לפחות  3 -שימו לב: מאחר והטורניר מרוכז ב
 

 23.6-4.7.2019 – שלב ראשון

 15)אם תתקיים( עד  3נקודות ומערכה  25עד  1,2מערכות", כאשר מערכות  3 -כל המשחקים יערכו בשיטת "הטוב מ
 נקודות. 2נקודות. בכל המערכות נדרש הפרש מינימלי של 

 מחוזות 4 -חולקו להנבחרות 

 מחוז צפון מחוז שרון מחוז מרכז מחוז דרום

 חיפה אבן יהודה דרום השרון אשדוד
 נתניה אורנית חולון גדרה

 פרדס חנה כרכור הרצליה ראש העין גן יבנה
 קדימה צורן חוף השרון רמת השרון לוד

 תל מונד כפר סבא רעננה נס ציונה
  פתח תקוה תל אביב אשון לציוןר

    רחובות
 

 ישחקו במתכונת של ליגה בת סיבוב אחד. נבחרותבכל מחוז, ה
 פי שיטת הדירוג שבנספח.-הנבחרות ידורגו בהתאם להישגיהן ועל מחוזבסיום המשחקים בכל 

 
 תוכרז כאלופת המחוז.  1שתדורג במקום הנבחרת 

 
 ובאתר. באפליקציהבמערכת וזמין  לוח המשחקים מעודכן 

 

 ארצי.דירוג  –יעפילו לשלב השני  כל הנבחרות
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 משחקי דירוג ארציים

 כפר סבא.בכל המשחקים יערכו 
 בתים: לחמישההנבחרות יחולקו 

 במחוזות 1-2הנבחרות שידורגו במקומות  – 1-8דירוג בית 
 במחוזות 3הנבחרות שידורגו במקום  – 9-12בית דירוג 

 במחוזות 4 םהנבחרות שידורגו במקו – 13-16דירוג בית 
 במחוזות 5הנבחרות שידורגו במקום  – 17-20בית דירוג 

 תבמחוזו 6-7 מותהנבחרות שידורגו במקו – 21-24דירוג בית 
 

 באופן הבא:, 12.7.19 -ושני משחקים ב 9.7.19 -משחק אחד בהנבחרות ישחקו במתכונת פלייאוף.  8 : 1-8דירוג בית 

 
 .נקודות 15)אם תתקיים( עד  3נקודות ומערכה  25עד  1,2מערכות", כאשר מערכות  3 -המשחקים יערכו בשיטת "הטוב מ

 .נקודות 2בכל המערכות נדרש הפרש מינימלי של 
 

 .2019לשנת  PROתוכרז כאלופת כדורשת  1הנבחרת שתדורג במקום 
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 .12.7.19 -המשחקים יתקיימו ב . בת סיבוב אחדליגה הנבחרות ישחקו במתכונת  4 :  9-12דירוג בית 

 .נקודות 2נדרש הפרש מינימלי של . נקודות 25, עד מערכה אחתהמשחקים יערכו בשיטת 
 

 .12.7.19 -המשחקים יתקיימו ב . ליגה בת סיבוב אחדהנבחרות ישחקו במתכונת  4:   13-16בית דירוג 
 .נקודות 2נדרש הפרש מינימלי של . נקודות 25, עד מערכה אחתהמשחקים יערכו בשיטת 

 
 .12.7.19 -המשחקים יתקיימו ב . ליגה בת סיבוב אחדהנבחרות ישחקו במתכונת  4:   17-20בית דירוג 

 .נקודות 2נדרש הפרש מינימלי של . נקודות 25, עד מערכה אחתהמשחקים יערכו בשיטת 
 

 .12.7.19 -המשחקים יתקיימו ב . אחד ליגה בת סיבובהנבחרות ישחקו במתכונת  4:   21-24בית דירוג 
 .נקודות 2נדרש הפרש מינימלי של . נקודות 25, עד מערכה אחתהמשחקים יערכו בשיטת 

 
 
 
 
 

 בשלב המחוזות נספח דירוג הנבחרות
 דירוג הקבוצות יקבע על פי הניקוד המצטבר: 

 נקודות 0נקודה,  הפסד טכני =  1נקודות,  הפסד =  2ניצחון =        
 בקביעת הדירוג, במידה ולשתיים או יותר נבחרות ניקוד מצטבר זהה:

 הדירוג ייקבע על פי יחס המערכות )מספר מערכות זכות חלקי מספר מערכות חובה( של כל נבחרת.
 במידה ונשמר השוויון גם ביחס המערכות:

 הדירוג ייקבע על פי תוצאת המשחק בין השתיים. -נבחרות  2א. במקרה של 
 נבחרות או יותר, הדירוג ייקבע על פי מספר הניצחונות של כל נבחרת. 3ה של ב. במקר

ג. אם נשמר השוויון גם במספר הניצחונות, הדירוג ייקבע על פי ההפרש בין הנקודות המצטברות של המערכות 
 )הפרש בין נקודות זכות לנקודות חובה(.

 מיקרים שלא נענים כאן, ההכרעה תעשה ע"י ועדת המשחקים.
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