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                                                                                                            :לכבוד

  42.20.4242                                                                                              יו"ר המועדונים

 'דדכון ע – 2201הודעת  ספורט 
 

 .אוף לקביעת העולות לליגה הלאומית-פליי – ארציותות ליגהנדון: 

      

  : ( 8.2.9ף )סעי אוף-משחקי פליי, כמתחייב מתקנון המשחקים .1
 אוף לפי הפירוט הבא :-הליגה יתקיימו משחקי פליי בסיום -

 'משחקים  2-תתמודדנה ביניהן ב ארציתמכל  שבמקום הראשון: שתי הקבוצות  מפגש א- 
 .המנצחת תעלה לליגה הלאומית. הליגהבית וחוץ, בשיטה הנהוגה במשחקי 

 'משחקים  2-תתמודדנה ביניהן ב ארציתמכל  שבמקום השני: שתי הקבוצות  מפגש ב- 
 .הליגהבית וחוץ, בשיטה הנהוגה במשחקי 

 '2-ב  הקבוצה המפסידה במפגש א'תתמודד עם  הקבוצה המנצחת במפגש ב':  מפגש ג 
 .המנצחת תעלה לליגה הלאומית. הליגהבית וחוץ, בשיטה הנהוגה במשחקי  -משחקים 

 

 :  מועדי המפגשים להלן פירוט .2
 

 חולון   :  באר שבע                            שבעבאר    נגד  חולון  :א'מפגש  2.1

 9           11     =<=  13:82,   2222.20.11  ה'יום    – בבאר שבע  
 83           28     =<= 13:82,   2222.20.13   ה'  יום  –       בחולון  

 עלתה לליגה הלאומית גברים ***  באר שבע*** 
 

 רמת גן   :  מודיעין                    דרוםמודיעין    נגד  רמת גן : ב'מפגש  2.2

 18          73     =<=   22:19,   2222.20.12  ד'יום    – בפלאנט      
 13.1       72.1   =<=  13:82,   2222.20.13   ה'  יום  –  ברמת גן     

 
 חולון   :  מודיעין                      דרוםמודיעין     נגד   חולון  :ג'מפגש  2.8

 =<=   13:82,    22.23.2222   ה'יום    – בחולון       
 =<=    19:22,   29.23.2222   ה'יום    – בפלאנט      
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המנצח יקבע  –נצח באחד המפגשים במקרה שכל אחד מהקבוצות המתחרות ת .3

 )בית וחוץ(. המשחקיםעל ידי הפרש הניקוד בסיכום שני ביניהם כולו במפגש 

  במקרה של שיויון בסיכום הניקוד כנ"ל יקבע ס"ה הפינים שהשיגו הקבוצות.

     ר ע"י הקבוצה המארחת עבו המפגש יעשה במקוםעבור המשחקים  התשלום .7

 באותו מועד. כל המשחקים

את טופסי תוצאות המשחק למזכירות  , בהקדם,באחריות הקבוצה המארחת להעביר .5

 ה.כ.י.

 .המסלולים הוזמנו לכל המפגשים .6

עד . המפגש חייב להתקיים ניתן לדחות או להקדים המפגשים הנ"ל בהתאם לתקנון הליגות .7

 ה.כ.י. תהנהל של אישור בכתב וחייב לקבל  הבא מועד המשחק

 .יובהר כי הניקוד מהליגה הרגילה לא ייחשב. אין שבירת שיאים כלל .8

  תיהםורק שחקנים הרשומים בקבוצ – לא ניתן לשנות את הרכבי הקבוצות .9

יהיו רשאיים להשתתף במפגשים של הליגה לקראת המחזור האחרון 

 .אלה

 . 01.17.0101 -המשחקים חייבים להסתיים עד  לכל  .12
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 יו"ר    אריה פישר,

 התאחדות הכדורת בישראל
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