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לכבוד:
יו"ר המועדונים
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עדכון ו'
הודעת ספורט 3 - 2224

הנדון :ליגות הסניורים – עליות/ירידות ומשחקי
 .1כמתחייב מתקנון המשחקים ,משחקי מבחן
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1

:

מבחן.

תוצאות סיום :

בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה" 6-בליגה הבכירה יותר" תתמודד עם הקבוצה במקום ה2-
בליגה ה"נמוכה ממנה" ,בשני מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה "בליגה
הבכירה יותר".
הקבוצה שתזכה במירב הנקודות (נקודות נצחון אישי  +קבוצתי) בסיכום שני המפגשים הנ"ל,
תשחק בעונה הבאה "בליגה הבכירה יותר" בהתאמה.
יובהר כי הניקוד מהליגה הרגילה לא ייחשב .אין שבירת שיאים כלל.
תאריכי שני המפגשים ,כנ"ל ,יקבעו ע"י ה.כ.י .המפגשים חייבים להסתיים תוך חודש מסיום הליגה.

לא ניתן לשנות את הרכבי הקבוצות – רק שחקנים הרשומים בקבוצותיהם
לקראת המחזור האחרון יהיו רשאיים להשתתף במפגשים אלה.

 .2להלן פירוט העולים ,היורדים ומפגשי המבחן שייערכו :
 2.1ליגת על –

 עלו לליגת העל (מהליגה הלאומית) – רמת גן.
 ירדו מליגת העל (לליגה הלאומית) – נגב .
 על הזכות לשחק בליגת העל לסניורים  :חולון ,על – עפולה ,לאומית
מפגש  :1בחולון 7 -- 21 11:11 , 11.11.2112 -
מפגש  : 2בחיפה 21.1 -- 7.1 11:11 , 11.11.2112 -

חולון תשחק בליגת העל לסניורים
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 2.2ליגה לאומית –

 עלו לליגה הלאומית (מהליגה ארצית א') – ראשונים.
 ירדו מהליגה הלאומית (לליגה ארצית א') – רחובות .
 על הזכות לשחק בליגה הלאומית  :חוצות ,לאומית – ב .אשדוד ,ארצית א'
22.1 -- 1.1
מפגש  :1באשדוד 11:11 , 11.11.2112 -
מפגש  : 2בחוצות 7.1 -- 22.1 11:11 , 21.11.2112 -

ב .אשדוד תשחק בליגה הלאומית לסניורים

 2.1ליגה ארצית א' –

 עלו לליגה ארצית א' (מליגה ארצית ב') – הרצליה .1
 ירדו מליגה ארצית א' (לליגה ארצית ב') – ירושלים .
חוצות ,ארצית א' – נגב  ,ארצית ב'
 על הזכות לשחק בליגה ארצית א' :
11 -- 11
מפגש  : 1בבאר שבע 11:11 ,11.11.2112 -
6 -- 21
מפגש  : 2בחוצות 11:11 ,21.11.2112 -

חוצות תשחק בליגה ארצית א' לסניורים

 .1התשלום עבור המשחקים יעשה במקום המפגש ע"י הקבוצה המארחת עבור כל
המשחקים באותו מועד.

 .1באחריות הקבוצה המארחת להעביר את טופסי תוצאות המשחק למזכירות ה.כ.י.
 .1המסלולים הוזמנו לכל המפגשים.
 .6ניתן לדחות או להקדים המפגשים הנ"ל בהתאם לתקנון הליגות – באישור בכתב של ה.כ.י.
בלבד.

 .7המשחקים חייבים להסתיים עד ל.11.16.2112 -

ב ב ר כ ה,
אריה פישר ,יו"ר
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