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  3מתו�   1עמוד   20132013//77//1616: : תארי�תארי�  שיטת משחקי ליגה וגביעשיטת משחקי ליגה וגביע
  20132013!!0101מספרנו מספרנו   זיו סדבו�זיו סדבו�  ::  רש�רש�  נווה ירקנווה ירק  במקו� :במקו� :

      

  זיו סדבו�, מיכל ב� הגיא, צביקה רזזיו סדבו�, מיכל ב� הגיא, צביקה רז  ::חברי ועדה מקצועיתחברי ועדה מקצועית::  בהשתתפותבהשתתפות

            , , ))סס""כפכפ((, סיגל , סיגל ))צצ""ראשלראשל((, מלי , מלי ))צצ""ראשלראשל((, יפעת , יפעת ))גג""רר((, רונית , רונית ))הנהלההנהלה((עופרהעופרה    ::סניפי�סניפי�נציגי נציגי 
  ..))ראש העי�ראש העי�((מלימלי, , ))מזכרת בתיהמזכרת בתיה((, קובי, קובי))תת""פפ((, ענת , ענת ))הנהלההנהלה((, יעל , יעל   ))הנהלההנהלה((סמדר סמדר 

  שיטת משחקי ליגת מאמאנט
  הליגה תתקיי� בשיטת בתי� במסגרת� ישחקו הקבוצות בשיטת ליגה.

  קבוצות. 7�12בכל בית יהיו בי� 
  .*מומל( לבנות בתי� ע� מספר זוגי על מנת שכל הקבוצות ישחקו מדי שבוע

  המשתתפות הקבוצות כל*שיטת המשחקי� תפורס� טר� תחילת הליגה ולא יבוצעו בה שינויי� ללא הסכמת 

   שלב ראשו� : חלוקה לבתי�
  ינואר–ימי משחקי� : נובמבר  12�7יתקיימו 

 .חלוקת הקבוצות לבתי� .1
 : חלוקת הקבוצות לבתי� לפי הגרלה.ליגה בשנה הראשונה  .א
  : חלוקת בתי� לפי דירוג משנה שעברה ליגה בשנה שניה והלאה  .ב

 .וכ� הלאה 2,4,6,8,10וכ� הלאה בית ב' מקו�  1,3,5,7,9בית א' מקו� 
 ביצוע סבב משחקי� מלא בי� כל הקבוצות בכל בית .2
בסיו� סבב המשחקי� חלוקה לבית עליו� ותחתו� לפי דירוג צבירת הנקודות. במידה וישנו רק בית אחד  .3

 בליגה יבוצע סבב משחקי� נוס0 אשר יהווה למעשה את השלב השני לפי תכנית המשחקי�. 
החלטת מנהלת הליגה שפורסמה בתחילת העונה  לקבוע לפינית�  .ות שצברו הקבוצות נגררות לשלבהנקוד .4

  לקבוע כי הנקודות משלב זה בלבד לא ייגררו לשלב הבא.

  שלב שני : חלוקת קבוצות לבית לבית עליו� ותחתו� 
  מר!–ימי משחקי� : ינואר  12�7יתקיימו 

1. � :חלוקת לבית עליו� ותחתו
 גבוה לבית העליו�.מכל בית ישובצו חצי מהקבוצות בעלות הדירוג ה  .א
 מכל בית ישובצו חצי מהקבוצות בעלות הדירוג הנמו� לבית התחתו�.  .ב

 ביצוע סבב משחקי� מלא בי� כל הקבוצות בכל בית. .2
 יחל שלב הפלייאו0. בבית העליו� והתחתו� בסיו� סבב המשחקי�  .3
  .הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב הבא .4

   שלב שלישי : פלייאו"
  שחקי� : אפרילימי מ 3יתקיימו 

   הקבוצות לבתי� של ארבע קבוצות בכל בית לפי הדירוג.חלוקת בשלב הפלייאו0 תבוצע  .1
* ייתכ� וקבוצה מהבית התחתו� תהיה בעלת ניקוד גבוה מהבית העליו� א� אי� הדבר מזכה אותה בשיבו(               

 ית התחתו� והעליו�.החלוקה לרביעיות הנה על בסיס המיקו� בב –לבית בדירוג גבוה יותר 
 מהבית העליו� 12!9מקו� , מהבית העליו� 8!5מקו� , מהבית העליו� 4!1מקו�   .א
 מהבית התחתו� 24!21מקו� , מהבית התחתו� 20!17מקו� , מהבית התחתו�  16!13מקו�   .ב

 ביצוע סבב משחקי� מלא בי� כל הקבוצות בכל בית. .2
  .משחקי הגמרבסיו� סבב המשחקי� יחל שלב  .3
  .צברו הקבוצות נגררות לשלב הבאהנקודות ש .4

   )פרט לקביעת האלופה(משחקי הגמר לקבוצות הליגה :  רביעישלב 
  אפרילימי משחקי� :  1יתקיימו 

  :  לקביעת הדירוג הסופי של הקבוצות בשלב הגמר ייער� משחק הכרעה בי� הקבוצות העוקבות .1
 וכ� הלאה. 6נגד  5, מקו� 4נגד  3מקו� 

 חד נגד הקבוצה העוקבת לקביעת הדירוג הסופי.כל קבוצה תשחק משחק א .2
  המנצחת מבי� השתיי� תדורג במקו� הגבוה ביותר בטבלת הניקוד  .3

   שלב חמישי : משחקי הגמר לקביעת אלופת ליגת המאמאנט
  מאי� אפריל ימי משחקי� :  2יתקיימו 

לקביעת אלופת  רעהמשחקי הכשתי הקבוצות המדורגות במקו� ראשו� ושני ייערכו ביניה� סדרה של שני  .1
 ליגת מאמאנט.

 המנצחת בסדרת המשחקי� תוכרז כאלופת מאמאנט ישראל. .2
ע�  נקודות 15עד  מערכת זהבמיד תתקיי� בא� בסיו� המשחק השני יהיה לכל קבוצה ניצחו� והפסד  .3

  פסידה תהיה סגניתה.מכאשר הזוכה במערכת הזהב תוכרז כאלופת המאמאנט וה הפרשי�
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  מאמאנט שיטת משחקי גביע

  .משחקי הגביע יחלו בחודש פברואר

  .במשחקי הגביע יכולות להשתת" רק קבוצות העומדות בתקנו� מאמאנט

  הגרלה ומשחקי� מקדימי�שלב ראשו� : 

קבוצות בליגה יתקיימו  /פחותקבוצות , בא� ישנ� יותר 16במשחקי הגביע משובצות 

  .משחקי מוקדמות בהתא� להגרלה

ישובצו במשחקי  בשנה שעברה לא יע עלו לגמר גבשתי הקבוצות אשר  •

 במיקו� מנוגד בטבלת המשחקי�.המוקדמות וישובצו 

  יתר הקבוצות ישובצו בטבלת המשחקי� בהתא� להגרלה. •

  משחקי הגביעשלב 

  .ייערכו ארבעה ימי משחקי�

  .במהלכו תיקבע מחזיקת גביע מאמאנט הגמר ייער� ביו� המשחקי� הרביעי

שמינית 

  גמר

  

  רבע

  גמר 

  

  חצי

  גמר 

  

  גמר

  

  חצי

  גמר 

  

  רבע

  גמר 

  

שמינית 

  גמר

  

 1מדורגת 

  עונה קודמת

 2מדורגת           

  עונה קודמת

  10הגרלה   3הגרלה 

  11הגרלה       4הגרלה 

  12הגרלה   5הגרלה 

  13הגרלה           6הגרלה 

  14הגרלה   7הגרלה 

  15הגרלה       8הגרלה 

  16הגרלה   9הגרלה 
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  אלופת האלופות טורנירשיטת 

קבוצה הומגנית (בלבד) אשר זכתה באליפות הליגה היישובית תשתת" במשחקי אלופת האלופות של ליגת 

  המאמאנט.

קבוצה שאינה הומוגנית וזכתה במקו� הראשו� בליגה היישובית לא תוכל להשתת" במשחקי אלופת האלופות 

  המדורגת ראשונה בטבלת הניקוד הסופית של הליגה ובמקומה תייצג את היישוב הקבוצה ההומוגנית

  במשחקי אלופת האלופות יכולות להשתת" רק קבוצות העומדות בתקנו� מאמאנט.

   הרכב הקבוצה מבוסס על שחקניות הרשומות בקבוצה הזוכה בלבד.

  שיטת המשחקי� בטורניר 
  סיומו יתקיימו משחקי הצלבות.הטורניר יתקיי�  בשיטת בתי� במסגרת� ישחקו הקבוצות סיבוב מקדי� וב

 �במידה ויש יותר קבוצות נדרש לקיי� מוקדמות לאלופת האלופות על מנת שלא יהיו . קבוצות 4!3בכל בית יהיו בי
  . בטורניר קבוצות משתתפות 12יותר מ 

  הגרלה בלבד.  שישובצו לפיבמוקדמות ישתתפו קבוצות 
   וישובצו כראשי בית. טית לשלב הבתי�מהשנה שעברה יעברו אוטומ 3!1המדורגות  הקבוצות

  שיטת המשחקי� בשלב המוקדמות תקבע בהתא� לכמות הקבוצות המשתתפות.

   שלב ראשו� : חלוקה לבתי�
  משחקי� 4�2יתקיימו 

מטורניר אלופת האלופות של השנה שעברה   3!1תבוצע לפי הגרלה כאשר מדורגות  חלוקת הקבוצות לבתי� .1
 .י הגרלהישולבו בבתי� שוני� כל יתר הקבוצות ישולבו לפ

 כאשר המשחקי� יהיו מערכה אחת בלי הפרשי�.  ביצוע סבב משחקי� מלא בי� כל הקבוצות בכל בית .2
 שעה וחצי)כמשחקי� בבית  3(סה"כ  בלי הפרשי� 21קבוצות כל מערכה עד  3  בבית בו יש  .א
 שעתיי�)כמשחקי� בבית  6(סה"כ  בלי הפרשי� 15קבוצות כל מערכה עד  4  ת בו ישבבי  .ב

יבוצע  דירוג פנימי וארבע הקבוצות הטובות ביותר יעלו למשחקי חצי הגמר המשחקי� בסיו� סבב  .3
   בהצלבה.

   חצי גמר :  שנישלב 
  נקודות ללא הפרשי�. 21חצי הגמר מערכה אחת עד 

נקודות  21למשחקי חצי הגמר ישובצו ארבע הקבוצות הטובות ביותר במשחקי הצלבה של מערכה אחת עד  .1
 חצי שעה)משחקי� במקביל , 2כ (סה" ללא הפרשי�

 הצלבות הבתי� יבוצעו לפי השיטה הבאה: .2
 .2א!1, ב2ב!1מכל בית למשחקי הצלבה א 1,2במידה ויש שני בתי� יעלו מדורגות   .א
המדורגות הראשונות והמדורגת השנייה הטובה ביותר מכל  תבתי� יעלו שלוש הבמידה ויש שלוש  .ב

שובצה האלופה משנה שעברה תשחק הבתי� כאשר הצלבות יבוצע בשיטה הבאה : בבית בו 
. שני הבתי� הנוספי� ישחקו מדורגת מכל הבתי� בהצלבה נגד המדורגת השנייה טובה ביותר

 ראשונה אחת נגד השנייה.
  6!5דירוג למקומות  משחק 3נית� לקיי� במגרש מספר   .ג

   גמר :  שלישישלב 
  .ע� הפרשי� בא� תדרש 15ת עד נקודות ע� הפרשי� ומערכה שלישי 21משחק הגמר יהיה משחק מלא עד 

  (משחק אחד שעה)נקודות ללא הפרשי�  15מערכה אחת עד  4�3דירוג מקומות 

 ללא הפרשי�. 15בי� המפסידות  עד  4!3ע� סיו� משחקי חצי הגמר ייער� משחק דירוג  .1
 נקודות 21עד  3!משחק הגמר ייער� בי� המנצחות במשחקי חצי הגמר. המשחק יהיה עד בשיטת הטוב מ .2

 נקודות ע� הפרשי�. 15מערכה ע� הפרשי� ומערכה שלישית א� תדרש עד 
 המנצחת תוכרז כאלופת האלופות. .3
  


