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יום שני  28אוגוסט 2017
סיכום דיון פתיחת ליגת בתי הכנסת בכדורסל
נוכחים :חנן דנציגר ,רועי שרוני ,איתי עטרי ,דני זינגר ,עדי קלינמן ,אהרלה ויסברג ,ארז דהאן
התקיימה ועדת פתיחת ליגה בה התקבלו ההחלטות הבאות:
 .1מועד פתיחת הליגה14.10.2017 :
 .2ועדת הליגה :חנן דנציגר ,איתי עטרי ,דני זינגר ,ארז דהאן.
יש מקום בועדת הליגה ל 2-נציגי קבוצות נוספים – שחקנים המעוניינים לתרום ולהירתם
לטובת הליגה והצלחתה ,מוזמנים לפנות לחנן ולהצטרף לועדה.
 .3תקנון הליגה – מצ"ב התקנון החדש העדכני.
השינוי המשמעותי שנערך בתקנון קובע ,כי שחקנים אשר שיחקו (לפחות) באחת מ3-
העונות האחרונות ,יוכלו לשחק בליגה ללא הגבלה ,ובתנאי שהוא תושב מדיעין ומשחק
באותה הקבוצה בה שיחק בעבר.
יובהר ,כי לגבי שחקנים אלו לא יחולו גם הכללים ו/או המגבלות הרשומות בסעיף 5
רבתי ,לרבות מגבלות הנו געות לשחקן צעיר ,ליגה ב' ,ליגה א' ו/או כל כלל אחר מהתקנון
הנוכחי.
הכללים וההגבלות שיקבעו בתקנון הרצ"ב ,יחליפו את התקנונים הקודמים ויחולו על
שחקנים חדשים בלבד (שלא שיחקו לפחות עונה אחת מ 3-העונות האחרונות).
אליפות בתי הכנסת של
מודיעין מכבים רעות בכדורסל
תקנון הליגה החל משנת תשע"ח
 .1המשחקים יערכו לפי חוקת איגוד הכדורסל למעט מספר שינויים:
א .זמן המשחק  4רבעים של  10דק' ברוטו .דקה אחרונה בבכל רבע ו 3-דקות
אחרונות של המשחק עוצרים שעון.
ב .ניתן לבקש שני פסקי זמן בכל מחצית  +פסק זמן נוסף במקרה של הארכה.
ג .במקרה של שיויון תתקיים הארכה בת  3דק'.
ד .עצירת שעון המשחק במקרים הבאים :זריקות עונשין ,פסק זמן ובמקרים יוצאי
דופן עפ"י שיקול דעת של השופטים.
 . 2האולם יעמוד לרשות הקבוצות חצי שעה לפני פתיחת המשחק הראשון (מינימום זמן
חימום לפני המשחק השני והשלישי  15דק')
על הקבוצות להגיע לפחות  20דק' לפני מועד המשחק ולבצע את המטלות הבאות :
א .חימום לפני המשחק
ב .בדיקת רישום ושמות השחקנים בטופס הרישום בהתאם לרשימה שנמסרה.

 3תלבושת  -באחריות הקבוצה לדאוג למדי קבוצה אחידים ,הכולל גופיה ומכנס ,קבוצה
שלא תעמוד בתקנון אחרי המשחק השני תופסק פעילותה.
 .4שינויים בשעות המשחקים ומועדם לא יבוצעו למעט מקרים חריגים( .כל שינוי יחול
רק בהסכמה ויתקיים רק במידה ושני משחקים או יותר יוחלפו בינהם).
 .5תקנון רישום שחקנים חדשים (שלא שיחקו באחת מ 3-העונות האחרונות) –
 5.1שחקנים הרשאים להשתתף בליגה:
א .אינו מחלל שבת בפרסיה ,או ילדיו לומדים במסגרת דתית.
ב .חבר קהילה או מתפלל באורח קבע בשישי שבת.
השחקן חייב לעמוד בתנאי אחד מכל סעיף ()1,2
 5.2גיל מינימלי:
 30ילידי שנת עד חודש  1באפריל  ,1988בכל קבוצה יהיה ניתן לרשום שני
שחקנים בגלאים  ,25-30אך רק שחקן אחד יוכל להיות על המגרש.
 5.3למען הסר ספק ,כל קבוצה רשאית לשתף בו זמנית ,שחקן צעיר (בין גיל )27-30
ושחקן מליגה ב'.
קבוצה ,שרוצה לשתף שחקן מליגה ב' ,שהוא גם צעיר ,אינה יכולה לשתף שחקן
צעיר נוסף.
 5.4לא ניתן לשתף שחקן המשתתף בליגה א' ( כולל) ומעלה.
 .6איחוד בתי כנסת -ניתן לאחד עד שלושה בתי כנסת ,שחקנים בודדים מבית כנסת יכולים
להצטרף ,לקבוצה שאין בה איחוד ,רק באישור ועדת האיחודים.
בקשות לחריגים/איחודים יש להגיש לועדה בכתב כולל כל הנימוקים הרלוונטיים לעניין.
 .7לא ניתן לרשום שחקנים חריגים.
 .8עלות הליגה לשנה ,לקבוצה הינו ₪ 1400.-
 .9חל ה חובת ביטוח על כל שחקן ,מי שיש שבידו ביטוח אישי או מי שאינו מעוניין בביטוח
תאונות אישיות יחתום על טופס העדר תביעה, .ניתן לרכוש ביטוח בעלות שנתית של כ 400
 ,₪לידעתכם המתקנים מבוטחים בביטוח צד ג'

