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 5ב' סעיף , פרק  2022ההחלטות התקבלו לפי כללי ליגה 

במקרה של הכרעת עליות או ירידות במחוז מסוים עקב ניצחונות טכניים קבוצתיים, תהיה מינהלת הליגה מוסמכת,  
פי שיקול דעתה המקצועי, להחליט על קיום משחקי מבחן מיוחדים בין קבוצות, שהפרש הנקודות ביניהן בסיום  על

ע מראש, איזו תוצאה תידרש כל קבוצה להשיג  הליגה לא יעלה על מחצית ממספר הלוחות באותו מחוז, ולקבו עונת
משחקי מבחן מיוחדים על מנת לעלות ליגה או להישאר בליגה. יחד עם זאת, קבוצה אשר באותה עונה ספגה   באותם

 .קבוצתי בשל אי הופעה, מאבדת את זכותה לדרוש משחקי מבחן מיוחדים הפסד טכני

 

 : החלטות

 ונאנא יקנעם "צים" קבוצות המבחן בין  עור של "צים" חיפה התקבל. הוחלט לקיים משחקהער .1

 סיבוב האחרון בליגה.  נקודות טכניות ב 4.5מאחר שקבוצת יקנעם קיבלה             

 הקבוצה האורחת משחקת בלבן בלוח ראשון.  המשחק יתקיים במועדון יקנעם.             

 בטבלה.    " חייבת לנצח את המפגש כדי לעלות צים"קבוצת               

 ד.  שלה. ההחלטה התקבלה פה אחיספיק תיקו כדי לשמור על המקום  לקבוצת יקנעם              

 מנהלת הליגה ישיבה של פרוטוקול 

 סדר יום: 

   ערעור של קבוצת "צים" חיפה, ליגה א' צפון  . 1

 ערעור של קבוצת אריאל, ליגה ב' פתח תקוה  2

 

 

 :  תאריך הדיון 

26/06/2022 

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

 דינה זלטין  – הליגה  ת קרסיק. מנהל

 

הדיון  : מקום הדיון

 בזום. 

 דינה זלטין : רשם

 ----------    נעדרים: 

     :מוזמנים
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 הערעור של קבוצת אריאל התקבל. הוחלט לקיים משחק מבחן בין קבוצת אריאל לאליצור שומרון  .2

 

 נקודה אחת. והפער בין הקבוצות הוא רק  7כניות בסיבוב  נקודות ט 4.5ה מאחר שאליצור שומרון קיבל 

 

 הקבוצה האורחת משחקת בלבן בלוח ראשון.  המשחק יתקיים במועדון אליצור שומרון.

 

 מספיק תיקו כדי לשמור על מקומה. ההחלטה   עלות בטבלה ולאליצורכדי לקבוצת אריאל חייבת לנצח  

 

 התקבלה ברוב קולות. 

 

 ליולי שבת. הקבוצות רשאיות להקדים את    23יום חול או   ליולי  21ם יתקיימו בתאריך י המפגשישנ .3

 

 ת הליגה. להמשחקים בהסכמה מראש ולעדכן את מנה
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