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 ליגות נשים 

ליגה  של  2019נת  ש. בשנה הבאה תיושם ההחלטה מ הליגה לנשים בצורה מרוכזת הוחלט השנה לקיים את 

. מיקום  גיל\ארגון התחרות באחריות שאול במאי. 20-22סוף השבוע של הליגה תתקיים ב  . חוץ-במתכונת בית

קבוצות שזכאיות לשחק בליגה. מנהלת הליגה החליטה   9נכון לעכשיו יש המשחקים יהיה במרכז הארץ.  

הארצית בשנה שעברה.  קבוצות. כאשר ההשלמה תבוא מקבוצות שסיימו במקום השני בליגה   10שישתתפו  

 יערך משחק מבחן בין הקבוצות בקצב מהיר.   –אם יותר מקבוצה אחת תרצה להשתתף  

 .  2022. הליגות הארציות יחזרו לפעול ב2021ב  רק הליגה העילית תתקיים

 הרכב ליגה לאומית  – בקשה של מועדון ראשון לציון 

ימוש באמצעי עזר בזמן תחרות אונליין לקביעת שחקה של מועדון ראשון לציון, טל בראון, הורשע לאחרונה בש

עונשו טרם נמסר על ידי ועדת המשמעת, וגם כשיימסר יהיה זמן של ערעור על  נבחרת ישראל לאולימפיאדה. 

של טל  העונה. הרכב הקבוצה של ראשון לציון תלוי באפשרות  באמצעהעונש כך שהעונש צפוי להפוך לסופי 

מועד אחרון לרישום  חרב שנוצר ולאפשר שינוי רישום הרכב נקודתי לאלשחק. המועדון ביקש להתחשב במצ

 שחקנים. 

מינהלת הליגה החליטה לאפשר למועדון ראשון לציון לרשום הרכב שיכלול גם את טל בראון וגם את מחליפו  

ניתן לעשות כן  שחקן אחד לקבוצה אחרת במידה וטל יוכל להשתתף במשחקי הליגה.  להורידבקבוצה, ולאפשר 

 .  13.4.2021עד יום שלישי, 

 

 מנהלת הליגה ישיבה של פרוטוקול  

 סדר יום: 

 בקשה של מועדון ראשון לציון בקשר לטל בראון  .1
 2021לוז ליגה לנשים  .2
 2021לבוגרים בניהול הליגה הקשורות לקורונה הקלות  .3

:  תאריך הדיון

18.3.2021 

, עמירם קפלן, יואל תמנליס, עידן לביא, יבגני  גיל בורוחובסקי: מנהלתחברי המשתתפים:  

 . שאול ויינשטיין –קרסיק. מנהל הליגה 

   זום:  מקום הדיון

 שאול ויינשטיין : רשם

 ----------   נעדרים:

 --------   :מוזמנים
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 בליגה לבוגרים  הקלות קורונה בקשר להרכבים

שחקן שלא השתתף באף משחק ליגה יוכל  –המנהלת החליטה לאפשר מועד נוסף ברישום שחקנים מאוחר 

. וזאת בנוסף לאפשרות הרגילה של רישום שחקנים מאוחר  5לעבור לקבוצה אחרת בתוך המועדון, עד סיבוב 

. לא תתאפשר הורדה של שחקנים לליגה נמוכה יותר. רק מעבר בתוך אותה רמת ליגה או העלאת  3עד סיבוב 

 יותר.   גבוההליגה לשחקנים 
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