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לכבוד:
יו"ר מועדונים

הודעת ספורט 1224
הנדון :עדכונים לתקנון ליגות ה.כ.י לעונת .2218/22
להלן העדכונים לתקנון ליגות ה.כ.י לעונת : 2218/22
 .1בליגות הסניורים  :משחקי המבחן בסיום הליגה  :כאשר יקבע משחק בין קבוצות מאותה אגודה
(הממוקמות במקום ה 6-בליגה העליונה יותר והמקום ה 2-בליגה הנמוכה יותר) על הזכות לשחק בליגה
העליונה יותר לעונה הבאה – המשחק יבוטל .האגודה יכולה לערוך את המפגש ביוזמתה.
(סעיף  7.8.2בתקנון)
 .2במקרה של פרישת אגודה מההתאחדות.
במקרה שלאגודה הפורשת יש חוב להתאחדות שלא כוסה – יהיה על ועד האגודה הרשום  ,בזמן הפרישה
מה.כ.י ,לכסות את החובות בהקדם .עד לסגירת החוב לא יוכלו חברי הועד ליטול חלק בכל פעילות של
ההתאחדות.
(סעיף  5.6בתקנון)

 .4קביעת שימון בליגות העל לגברים ,לפי החלטת האסיפה הכללית.
 4.1כל אגודה המשתתפת בליגת העל לגברים תיקבע/תבחר תוכנית שימון לצורך משחקי ליגות ה.כ.י
מתוך הרשימה הקיימת באתר ה.WB-
https://www.worldbowling.org/about/rules/lane-patterns/
 4.2התוכנה שנבחרה ע"י הקבוצה תפורסם באתר ה.כ.י
 4.4ההתאחדות תבצע בדיקות פתע לוודא השימוש של הקבוצה בתוכנה המפורסמת .לצורך כך תורחב
הועדה הטכנית.
 4.2בכל מקרה שימצא כי האגודה לא דאגה לשימון המסלולים בשימון הנכון  ,כנ"ל ,יקבע לקבוצה

הפסד טכני.
 4.5ניתנת האפשרות לשאר הקבוצות בליגות השונות לקבוע גם הן תוכנות שימון כנ"ל.
 4.6ניתנת לכל קבוצה האפשרות לשנות את תוכנת השימון ,פעם אחת בעונה ,עם הודעה מתאימה
להתאחדות שתפרסם זאת באתר ה.כ.י.
(סעיף  14.8בתקנון)
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 .2בליגת הנשים  ,הגרלת המסלולים תיערך בין כל הקבוצות המשתתפות כולל השחקניות לאישי.
(סעיף  7.1.5בתקנון)
 .5ניתנת האפשרות לכל אגודה לקבוע את ימי המשחק והשעות בשונה מהאמור בתקנון סעיף  6אבל העניין
חייב להיות בתאום עם ההתאחדות ובאישור ,מראש ,בתחילת העונה בלבד.

(סעיף  6.2בתקנון)
 .6הליגות הארציות  :הליגה הארצית  ,השנה ,תורכב מ 2-ליגות  :ארצית מרכז וארצית דרום.
 6.1בכל ליגה יהיו  5קבוצות.
 6.2קבוצות ארצית מרכז  :הרצליה ,רמת גן ,פתח תקווה ,חולון ,מודיעין.
 6.4קבוצות ארצית דרום  :מודיעין ,ראשל"צ ,רחובות ,ב .אשדוד ,באר שבע.
 6.2הקבוצות יקיימו  2סיבובי משחקים ,בשיטת בית וחוץ.
 6.5ס"כ  12מחזורי ליגה (כל קבוצה תשחק  9משחקים).
 6.6בכל מחזור תהיה קבוצה אחת חופשית.
 6.7בסיום הליגה יתקיימו משחקי פליי-אוף לפי הפירוט הבא :
 מפגש א'  :שתי הקבוצות שבמקום הראשון מכל בית תתמודדנה ביניהן ב 2-משחקים  -בית
וחוץ ,בשיטה הנהוגה במשחקי המבחן .המנצחת תעלה לליגה הלאומית.
 מפגש ב'  :שתי הקבוצות שבמקום השני מכל בית תתמודדנה ביניהן ב 2-משחקים  -בית וחוץ,
בשיטה הנהוגה במשחקי המבחן.
 מפגש ג'  :הקבוצה המנצחת במפגש ב' תתמודד עם הקבוצה המפסידה במפגש א' ב 2-משחקים
 בית וחוץ ,בשיטה הנהוגה במשחקי המבחן .המנצחת תעלה לליגה הלאומית. 6.9בסיום הליגה ,שתי הקבוצות שימוקמו במקום האחרון בכל בית ירדו לליגה ארצית ב' במידה
ותוקם.
(סעיף  7.2בתקנון)

 .7עדכון תאריכי חלון ההעברות.
(סעיף  8.9בתקנון)

בברכה ,
אריה פישר ,יו"ר
התאחדות הכדורת בישראל
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