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11.05.2017 

 31.07.2017                                                                                                               :לכבוד 

 יו"ר מועדונים

  עדכון -1369 -רט  הודעת ספו
 

 9201/7201שחקים עונת המליגות ה.כ.י להכנות לקראת פתיחת הנדון: 
 

 : לקראת פתיחת עונת המשחקים החדשה כי יעדתארילהלן 

 רעיונות לשינויים בתקנון המשחקיםשל  בכתבהעברה  7201.07.20' היום  עד (1

                                                      הסתיים -                                                            .לקראת העונה החדשה .לליגות ה.כ.י

ה.כ.י. לליגות  הרשמת קבוצות חדשות/נוספותלמועד אחרון  2017.07.27' היום  (2

 בליגות הרכב הקבוצותאת  2ראו בדף  –בעונה החדשה והודעת קבוצות על אי השתתפותן 

 הסתיים -  .מועד הרשמה אחרון לשחקני ליגות הנוער  +    . 2027/2028השונות לעונת 

 ישיבת וועד מנהל לאישור תקנון המשחקיםבחולון,  19:30בשעה  13.09.2017' אביום  (3

  .2027/2028ומתכונת המשחקים לקראת עונת 

ויו"ר  ישיבת קפטנים -בבאולינג "בולה" בחולון  19:30בשעה  0912..7201' בביום  (2

 שבמהלכה יתקיימו ההגרלות למשחקי הליגות. , מועדונים כהכנה לקראת העונה החדשה

 הרכבי הקבוצות לעונה החדשה.להעברת רשימה שמית של  אחרוןמועד  31.09.17' היום  (6

5)       

 

 
 

 

 

 

)חלק ראשון( +  עבור משחקים להעברת התשלומים מועד אחרון 26.08.2017' ביום  (7

 .ע"י הגזבר לאגודותלפי לוח תשלומים שיופץ  -------(02.22.2027דמי רישום )זמן פירעון 

 :מחזור ראשון – 9201/7201לעונת  מועדי תחילת ליגות ההתאחדות (9

  13.08.2017יום ד'     –   נשיםעל ליגת 

  12.08.2017' היום     –   הגבריםליגות 

  16.08.2017יום ו'     – סניוריםהליגות 

 15.08.2017שבת        –   נוערהת וליג   

עבור כל השחקנים  תקפים יםאישורים רפואילהעברת  מועד אחרון ,02.08.2017

עבור כל השחקנים  פוליסות ביטוח. כמו כן, יש להעביר המשתתפים בליגות ההתאחדות

 להביא   על כל השחקנים, הקודמות ותעונב שהונהג## כפי המשחקים בליגות ה.כ.י.  

 (.051..7201-לפני תחילת העונה )החל מה תבוצעשבדיקה , רפואיתהבדיקה ל חדשאישור 

 . לא יוכלו להשתתף במשחקי הליגותחוק הספורט כנדרש ב ףתקלא אישור רפואי ל שחקנים
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 : 8202/7202לעונת המשחקים  ליגות ההתאחדותב( הסופי)הקבוצות  הרכבילהלן  (8

 

 על 

 יםגבר

 לאומית

 גברים

 ארצית א' 

 גברים

 ארצית ב' 

 גברים

 על

 נשים
 חוצות ראשל"צ באר שבע ראשונים חוצות

 פתח תקווה 2 מודיעין  פ"ת פ"ת סטרייק בול

 חולון 2מודיעין  עפולה 2 חוצות הרצליה

 הרצליה חוצות ראשונים 2חוצות  2 חיפה
  סטרייק בול ראשל"צ חולון 2חיפה 

   באולינג אשדוד כרמיאל  רחובות

   רמת גן נגב באולינג אשדוד

    רחובות הרצליה רמת גן

       

     

 על
 סניורים 

 לאומית
 סניורים 

 ארצית א' 

 סניורים

 ארצית ב'

 סניורים

 על
 נוער

 על בסיס  רחובות  2 ראשל"צ 2 פ"ת חולון

 נגב 2 ראשל"צ 2פ"ת  חוצות שלישיות 

  2פ"ת  ותחוצ חולון 2הרצליה 
 2פ"ת    ירושלים רמת גן 2הרצליה 

 3פ"ת  באר שבע חוצות חיפה

 2הרצליה  באולינג אשדוד  עפולה סטרייק בול

 2הרצליה  ראשונים רחובות נגב

 חיפה   

 ראשונים   

  רמת גן    

 

 בברכה ,

 

 יו"ר        אריה פישר, 

 התאחדות הכדורת בישראל
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