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 עדכון תקנון ליגות ה.כ.י             לכבוד                                                    
 5252  מרץ 52תאריך :                                                                                      יו"ר אגודות

       20.20.52 , ניקוד טוטאל22.20עדכון בסעיף                                                                            ה.כ.י שחקניו

                                                                 

 .5252252 ה.כ.י, ליגות עדכון תקנון המשחקיםהנדון : 

 
 .5252252חוזרים לפעילות ליגות ה.כ.י. לעונת  .2

י יחלו בפעילות לאחר יום ליגות ה.כ.בהתאם להחלטת הועד המנהל של ההתאחדות  .5

 העצמאות לפי התוכניות הספציפיות לכל מגדר.

 זכור שהנגיף עדיין בסביבה !נאבל, לפעילות ספורטיבית,  אנו חוזרים .3

ג לכן, הינכם מתבקשים להישמע ולפעול לפי הנחיות משרד הבריאות ומרכזי הבאולינ .0

 ה"תו הירוק".או  ה"תו הסגול"   שיפתחו לפי מתווה

:  להגיע לתחרות במידה ויש לו תסמינים של נגיף הקורונה לא -כל שחקן באחריות  .2

 מעלות, שיעול לא שיגרתי או חשד אחר למחלה. 33חום מעל 

 

רק שחקנים שיש החליט כי יוכלו להשתתף במשחקי הליגה  ועד המנהלבנוסף, ה .0

 : ברשותם אחד מהאישורים הבאים

  הבריאות. מנות חיסון כנדרש, אישור משרד 5אישור לקבלת 

 .אישור מחלים, לשחקנים שחלו והחלימו, אישור משרד הבריאות 

 שחקן שישחק למרות הנ"ל יחשב כשחקן לא חוקי. 
 מזכירת ה.כ.י במייל.האישורים כנ"ל ל מינא להעביר את צילו  

 )אנו נעקוב אחר האישורים לפי מתכונת המעקב של הבדיקות הרפואיות(

 שחקן שימצא משתמש בתעודת מתחסן  ור מזוייף.עונש כבד יוטל על שחקן שיציג איש"

, כל משחקיו ששיחק בכל יורחק מיידית מכל פעילות בה.כ.י למשך שנתייםמזוייפת או תו ירוק מזוייף 

ישא בנוסף חובת קנס של המסגרות של קבוצת האגודה או אישי ירשמו, רטרואקטיבית, כאפס ניקוד והוא 

 ש"ח.    4,000
 .ע עם מסכה תקנית ולחבוש אותה כל זמן השהות במתקןלהגייש  י ה.כ.ילמשחק .7

 בהמתנה לתורו במשחק על השחקן לשמור מרחק סביר מהסובבים. .3

 בזמן ביצוע הזריקות במהלך המשחק ניתן להוריד את המסכה. .9

יש להמעיט במגע ידיים או חיבוק בין השחקנים. אין "להחליק יד" במהלך המשחק  .22

 ויש להישתמש בציוד אישי בלבד.
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 להלן השינויים שנאלצנו לבצע בתקנון הליגות בעקבות "שנת הקורונה",  .22

 : ישארו בתוקף ( 7.2)עדכון  כל ההוראות האחרות בתקנון הקודם

 
הקבוצות בליגות ה.כ.י לעונה  שתתפותרישום האת האגודות בדמי , העונה, ההתאחדות לא תחייב  11.01

 זאת כפי שמתחייב מתקנון המשחקים.

 קנים מכל קבוצה ואגודה לכל קבוצה ואגודה עד למועד בו תתחדש פעילות הליגהניתן להעביר שח 11.04

 המסוימת. מאותו מועד ועד סיום העונה לא יהיה אפשר להעביר שחקנים מקבוצות או אגודות.

 

 :  ליגת הנוער 11.01

  .התקיים מחזור משחקים אחד 

 .תוצאות המחזור ימשיכו להצטבר למניין התוצאות האישיות 

 מחזורי ליגה, בשבתות, שבסיומן תתקיים אליפות ישראל לנוער.   1ויתקיימו עוד  הליגה תקוצר 

 %50 גו כשלב מוקדמות שהמחזורים הנ"ל יחשבו כתוצאות שהו 1-מתוצאות המשחקים ב

 לאליפות ישראל לנוער.

 .תאריכי המשחקים ומיקומם יפורסמו בהמשך 

 כל המשחקים במימון ההתאחדות. 

 

 :  הנשיםליגת  11.02

 זור משחקים אחד. התקיים מח 

  להמשך.תוצאות המחזור ימשיכו להצטבר למניין התוצאות 

 מחזורים. 5סיבובי משחקים. יתקיימו עוד  4-ל הליגה תקוצר  

 חלק מהמשחקים יתקיימו בימי רביעי.יתכן ו 

 .תאריכי המשחקים ומיקומם יפורסמו בהמשך 

 .תקבע אלופה ויחולקו גביעים ומדליות כמקובל 

  בכל מחזורחקים מש 2יתקיימו רק. 
 עלות המשחקים במימון האגודות. 

  יהיה כדלקמן : הנשיםהניקוד בליגת 
  הקבוצה תקבל נקודה אחת על כל ניצחון אישי של שחקן הקבוצה שהשיג תוצאה טובה

 נקודה.½ יותר משחקן הקבוצה המתחרה, שנגדו שיחק. במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה 

 במקרה של שוויון  ות.נקוד 4השחקנים יקנה לקבוצה  ניצחון בסך הנקודות הקבוצתי של

 .אחת תקבל כל קבוצה נקודה
  נקודות נוספות.  5משחקים( תקבל הקבוצה המנצחת  2על הסך הכל הכללי )טוטאל של

 .נקודות 4.5במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה 

  ישמש כ"הפרש ניקוד".שנקודות  45=  נשיםסה"כ לקבוצת מכאן יוצא כי 

  נקודות עבור הנצחון.  4 –ההתמודדות תקבל הקבוצה שהשיגה יותר נקודות כנ"ל בסיום

לא תקבל הקבוצה נקודות  –הקבוצה המפסידה תקבל נקודה אחת. במקרה של הפסד טכני 

נקודות ללא תלות  1.5תקבל כל קבוצה  –( 14.5:14.5כלל. במקרה של שיויון בניקוד כנ"ל )

 בסה"כ הפינים שהושגו.
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 : הסניורים תוליג 11.05

  הליגות.  2התקיים מחזור משחקים אחד בכל 

   להמשך.תוצאות המחזור ימשיכו להצטבר למניין התוצאות הקבוצתיות והאישיות 

 במתכונת זאת כל הקבוצות ישחקו עם כולן ולכל קבוצה  לסיבוב משחקים אחד. נהתקוצר ותהליג

 הוגן ושויוני !  –יהיה אירוח אחד 

  בהתאם לזמינות  –חזורים לפי התוכנית של הסיבוב הראשון, כפי שתוכנן מ 5לכן, יתקיימו עוד

  מרכזי הבאולינג.

 .תאריכי המשחקים  יפורסמו בהמשך  

 לא תהיה אפשרות לדחיה או הקדמת משחקים. 

 .יהיו עליות וירודות לפי המוגדר בתקנון הקודם 

 אוף לפי המוגדר בתקנון. -יערכו משחקי פליי 

 אוף והקבוצה שויתרה -לקבוצה לותר על חלק או כל משחקי הפליי תינתן אפשרות

 .ללא עונש משמעתיתוכרז כמפסידה 
  .יקבעו גם פרסים קבוצתיים ואישיים כמקובל 

  משחקים בכל מחזור 2יתקיימו רק. 
 .עלות המשחקים במימון האגודות 

  22.25מו בליגת הנשים, ראה סעיף יהיה כ הסניוריםהניקוד בליגת. 

 

 :  הגבריםת וליג 11.05

  הליגות.  2התקיים מחזור משחקים אחד בכל 

  .התוצאות האישיות ימשיכו להיחשב 

 מחזורים נוספים, לפי המתכונת המתוארת להלן. 1-ימשיכו את פעילותם ב הגברים ליגות 

 בתים לפי איזור גיאוגרפי להקלת ההגעה למשחקים. 4-כל ליגה תחולק ל 

  מחזורי משחקים 1 - וב משחקים אחדסיב מנהתקייש ,קבוצות 2 יהיובכל בית. 

  ניתן להחליף שחקן לאחר כל משחק. שחקנים. 2כל קבוצה תשחק על מסלול אחד בהרכב של 

  משחקים. 1בכל מחזור יתקיימו 

  עד תאריך  , מראשעליה להודיע אבל  ולא תופיע לא תיענשקבוצה ששובצה לתחרות כנ"ל(

 היא תישא   –ולא תופיעולא תודיע כנ"ל , במידה על אי רצונה להופיעה , (4540244041

הקבוצה המתחרה תקבל   .ע"י ההתאחדות(מראש )המסלולים מוזמנים   בעלות המשחקים

 .0:4נצחון טכני 

  יחשבו התוצאות הקבוצתיות  לאלצורך מתכונת זאת . נפרדת לכל ביתקבוצתית תיערך טבלה

  .4040של המחזור שהתקיים בספטמבר 

 לפי תוצאות המשחק ביניהם. רק  הקבוצתי יקבע הדירוג - קבוצות בבית במקרה של שיויון בין

  . שבשיויון 1 –בין ה  קבוצות מעורבות בשיוויון יקבע יחס הנצחונות 1במקרה של 

  והקבוצה  .ש"ח 1,000של להתאחדות  בזיכויהקבוצה שתזכה במקום הראשון בכל בית תזכה

בכל המחזורים  הופעה מלאה של הקבוצההזיכוי ינתן בתנאי של  .ש"ח 700במקום השני 

 .המתוכננים

  ,קבוצתיים או אישיים. לא יהיו פרסיםבנוסף לנ"ל 

 .לא יהיו עליות או ירידות מהליגות  
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  שתיערך בפגישת הועד המנהל הקרובה ,יקבעו בהגרלהמסלולים  2של כל בית על האירוחים, 

 את הבית.מרכזי הבאולינג מתוך הקבוצות המרכיבות  1-ויהיו ב

 .לא תהיה אפשרות לדחיה או הקדמת משחקים. תאריכי המשחקים  יפורסמו בהמשך 

 .עלות המשחקים במימון האגודות 

 

 : הניקוד בליגת הגברים יהיה כדלקמן 
  הקבוצה תקבל נקודה אחת על כל ניצחון אישי של שחקן הקבוצה שהשיג תוצאה טובה

 נקודה.½ ה של שוויון תקבל כל קבוצה יותר משחקן הקבוצה המתחרה, שנגדו שיחק. במקר

  במקרה של שוויון  ות.נקוד 4ניצחון בסך הנקודות הקבוצתי של השחקנים יקנה לקבוצה

 .אחת תקבל כל קבוצה נקודה
 ( תקבל הקבוצה המנצחת משחקים 1טוטאל של על הסך הכל הכללי )נקודות נוספות.  5

 .נקודות 4.5במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה 

  ישמש כ"הפרש ניקוד".שנקודות  41סה"כ לקבוצת גברים = יוצא כי מכאן 

  נקודות עבור הנצחון.  4 –בסיום ההתמודדות תקבל הקבוצה שהשיגה יותר נקודות כנ"ל

לא תקבל הקבוצה נקודות  –הקבוצה המפסידה תקבל נקודה אחת. במקרה של הפסד טכני 

נקודות ללא תלות  1.5תקבל כל קבוצה  –( 11.5:11.5כלל. במקרה של שיויון בניקוד כנ"ל )

 בסה"כ הפינים שהושגו.

 

 : להלן הרכב הבתים בכל ליגה 
 

 ליגת העל, גברים  : 

  (.להופיע םהודיעה שאין בכוונת חיפה) .חוצות, כרמיאל, 4, חיפה 1חיפה :  1בית 

  נקבע בהגרלה(. .חולון, רחובות, הרצליה: רמת גן,  4בית( 

 

 גבריםלאומית, ת וליג  : 

 ראשונים, אשדוד., בנגב, באר שבע:  1ית ב. 

  (.להופיע םהודיעה שאין בכוונת הרצליה) .פתח תקווה, הרצליה, חוצות, מודיעין:  4בית 

 

 גבריםארצית מרכז, ת וליג  : 

 (להופיע םהודיעה שאין בכוונת הרצליה) .חולון, רמת גן, פתח תקווה, הרצליה 

 

 גבריםארצית דרום, ת וליג  : 

 (.קרייזי בול הודיעה שאין בכוונתה להופיע) .מודיעין ,אשדודב. ,ל"צרחובות, ראש 
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 : מחוזיותת וליג 11.07

  מחזורי ליגה. 5יתקיימו 

 הראשונים בדירוג ופרסים כספיים  1-לכל מחוז בנפרד יקבעו פרסים כספיים ומדליות. מדליות ל

 מהמשתתפים בכל מחוז. 40%-במימון ההתאחדות ל

 גמר . לא יתקיים מחזור 

  14משחקים . במידה ואין  14בלפחות , 4041לאפריל  15עד לתאריך ההנדיקפ יקבע לפי הידוע 

 הקודמת.בעונה משחקים ילקח הממוצע מהליגה 

  השחקנים המשחקים שישלמו למרכז הבאולינג במקוםעלות המשחקים במימון. 

 2משחקים לקיום  תינתן אפשרות לשחקנים מליגות הגברים, נשים או סניורים שחסרים להם 

 מחזורים לצורך ההגשה של רשות הספורט , להשתתף בכל מחוז לפי רצונו.

 

לכל אגודה. אגודה תוכל לשלם ישירות למרכז הבאולינג ,  משחקיםהשל עלות  מחודשהגזבר יערוך חישוב  .25

 בהתאם להסכם שתעביר להתאחדות.
 

 

 

 

 

 

 

 
 בברכה ,

 

 יו"ר     אריה פישר, 

 ישראלהתאחדות הכדורת ב 
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