
 ת שמורות לליגת מאמאנטכל הזכויו ©

 

 

 ן מאמאנט ישראל ותקנ

 
ת  ג י Dל i a m o n d 0 2 0 2 - 0 2 0 1 

 
 הנוסח המלא

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תקנון מאמאנט ישראל

 9102ה יולי עודכן לאחרונ                11מתוך  2עמוד                                             

 

 
 

 ליגהמסגרת פעילות ה  .1

לידי קבוצה ינה לחבר קבוצות ה של מאמאנט Diamond ליגת מטרתה של מסגרת הפעילות של  .1.1

לצרף גם קבוצות מחוץ , כמו כן. אחת או יותר שתייצג את הליגה המקומית מאותו יישוב

תוך מתן דגש לרוח , מאמאנטבמסגרת תחרויות , לפעילות גופנית משותפת למאמאנט

 .ולמעורבות הקהילתית הספורטיבית

במסגרת פעילות ונשים  אימהותערכי מאמאנט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות   .1.0

הקניית אורח חיים  ,נפש בריאה בגוף בריא, דוגמא אישית ,הטמעת תרבות ספורט, ספורטיבית

וקהילתיים שוויון וקידום ערכים חברתיים  ,שיתוף, פלורליזם חברתי, פרגון ,בריא ופעיל

 .בסביבה בה מתקיימת פעילות המאמאנט

ללא שרירות לב וללא משוא  ,מינות ונאמנותא ,הגינות ,יושר ,פעילות מאמאנט מבוססת על כבוד  .1.1

 . פנים

התנהגות ספורטיבית תוך הפגנת , בכבוד הדדיו ביושרה יתנהלו אנשי הצוותושחקניות מאמאנט   .1.1

 .הן על המגרש והן בכל פעילות במסגרת מאמאנט, ויריבות הוגנת ומכבדת

הן וישחקו בה קבוצות מגוונות . תתקיים במסגרת מאמאנט ישראל Diamondליגת פעילות   .1.1

  קבוצות מאמאנט והן קבוצות שאינן מאמאנט

ליגה לכל . 9191-9190אופן של כמה ליגות אזוריות שיקבעו בתחילת שנת תפעל ב Diamondליגת   .1.1

 צוות שיפוט ורשמים, יהיה רכז מקצועי איזורית

 חלק בליגה ושייקחהמאמנים ובעלי התפקידים , השחקניות, תקנון זה מחייב את כל הקבוצות  .1.1

 לליגהרישום   .0

 רישום קבוצה  .0.1

קמת רק לאחר ה .באתר מאמאנט, הקבוצה קפטניתי "יתבצע ע לליגה רישום קבוצה 0.1.1

להירשם כל שחקנית חייבת . תיפתח ההרשמה לשחקניות הקבוצה הקבוצה באתר מאמאנט

 בעצמה

 .התשלום לליגה יתפרסם בתחילת כל שנה 0.1.0

 http://www.mamanet.org.ilרישום קבוצה יתבצע דרך אתר מאמאנט  0.1.1

 .שחקניות לפחות 8חייבות להיות רשומות בה  ,לליגה כדי שקבוצה תוכל להירשם 0.1.1

 שיופיע על גב החולצה, תוכל לבחור לה שם כפי שתחפוץכל קבוצה  0.1.1

בחודש המשחקים לרוב יתחילו ) אוגוסטבתחילת תחל קבוצות עבור תקופת ההרשמה  0.1.1

_______) 

 שחקניתרישום   .0.0

נרשמה באתר מאמאנט  -ים חשב לרשומה לאחר שעמדה בכל התנאים הבאישחקנית ת 0.0.1

 פקה תמונת פספורטיס, שרה קריאת התקנון והחוקהיא, חתמה על אמנת מאמאנט, ישראל

 .ושילמה דמי מאמאנט ישראל

כולל , לא תורשה להשתתף בפעילות של קבוצתה תהיה רשומה כמפורט לעילשחקנית שלא  0.0.0

http://www.mamanet.org.il/
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האחריות לרישום כל  .תוארצי תמקומי ,כל פעילות אחרת של מאמאנטבאו /ו ,אימונים

 .שחקניות הקבוצה על פי התקנון הינה של קפטנית הקבוצה

ובתנאי  ,שחקנית המצטרפת לליגה לאחר התחלת המשחקים תוכל להשתתף בהם 0.0.1

 .  שלב רבע הגמר שיתקיים בסיום סבב המשחקים הראשוןלפני  לקבוצה שהצטרפה

שבו  משחקיםהשעות לפני תחילת מחזור  29יב להתבצע עד חירישום שחקנית חדשה  0.0.1

השחקנית תוכל להתחיל לשחק רק לאחר שביצעה את הרישום  .מתחילה השחקנית לשחק

 .לעיל 9.9.0 יףכל התנאים המפורטים בסע לפי, במלואו

תוכל /על מנת שיוכל, ת/כזלר להביא את הדפס כרטיס השחקנית מהאתרעל הקפטנית 

 השחקניות המורשות לשחקלעדכן את טופס 

 .במסגרת מאמאנטבכל פעילות ספורטיבית שחקנית הנמצאת בהריון לא תוכל להשתתף  0.0.1

 ת/מאמנ  .0.1

היא צריכים להיות /הוא, ת לקבוצה/אך במידה ויש מאמנ, ת במשחקים/אין חובה למאמנ 0.1.1

שעות לפני תחילת מחזור המשחקים הראשון בו  92רשומים באתר מאמאנט ישראל לפחות 

 חלק וייקחהיא /הוא

חתימה על אמנת , הרישום באתר מאמאנט ישראל כולל תשלום דמי מאמאנט ישראל

 .התקנון והחוקה והעלאת תמונת פספורטאישור קריאת , מאמאנט

 .האחריות לרישום המאמן על פי התקנון היא של קפטנית הקבוצה

 . עם כניסתו לתפקיד מייד יעדכנצריך להיות מבוטח בביטוח  מאמן הקבוצה 0.1.0

 .וכלפי מעשיו המאמן לא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפימאמאנט ישראל יובהר כי 

 הרכז המקצועי  .1

 .אחראי על ניהול משחקי הליגה האזורית יהיה הרכז המקצועי של הליגה 1.1

אחראי וא הוה, ולשיטת המשחקים מאמאנטסמכות המקצועית בכל הקשור לחוקת הוא ההרכז 

 . הבלעדי על כל ההחלטות המקצועיות הקשורות בניהול הליגה

 .או שחקנית פעילים בסניף/יכול להיות מאמן ו אינוהרכז המקצועי  1.0

1.1  תפקידי הרכז המקצועי: 

o י הרכז "שנקבע עבהתאם למבנה הליגה , ז משחקי הליגה"לו ה ופרסום שלבניי

 הארצי

o המצאת כל המסמכים ו - מחליפי תוצאותורשמים , שופטים - גיוס צוות השיפוט

 באתר מאמאנט וכן וידוא רישום מאמני הקבוצות, הדרושים להעסקתם

o יהול יום המשחקיםנ: 

  עמדת רשמים, הכנת המגרשים)פיקוח על הכנת האולם למשחקי הליגה ,

ספסלי ישיבה על המגרש לקבוצות , לוח תוצאות, כלי כתיבה, טפסי שיפוט

 ( ומהוכד

  בדיקת רישום השחקניות והמאמנים, הופעת הקבוצותפיקוח על  
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  פיקוח על זמני המשחק 

 מקצועיות שעולות במהלך המשחקים ומתן תשובות  מתן מענה לבעיות

 של מאמאנט ישראל ה ולתקנוןבהתאם לחוק

 הנוכחות של הצוות המקצועי והעברתם לרכז הארצי יווחיאחריות על ד 

 בהתאם לתקנות ,מחליף י"ע בין אם על ידי חובש או ,מתן עזרה ראשונה 

 תוצאות משחקיםהחלטות שיפוט ועל ערעורים על ב טיפול. 

 

 .לתפקיד ה/עם כניסתועדכני מייד בביטוח ת /להיות מבוטח ה/כבליגת מאמאנט צרי מקצועי ת/רכז 1.1

 ה/וכלפי מעשיו ת/הרכז מאמאנט ישראל לא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפי יובהר כי

 תוכנית ולוח משחקים, הליגה פעילות  .1

 .של כל שנה חודש יוני כוללועד  _______מחודש הליגה תפעל החל   .1.1

יום לפני תאריך מחזור  02עד  שיפורסם המשחקים לוחקבע על פי יתקופת המשחקים ת

 המשחקים הראשון

על פי ו הרכז הארציבתיאום עם , תוכנית הליגההרכז המקצועי את  הבתחילת העונה יבנ 1.0

. לכל השחקניות והמאמנים מהויפרס, הנחיות הוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל

 :התוכנית תכלול

 יםהתאריכים של ימי המשחק. 

  (אם שונה מתאריך אירוע הפתיחה)תאריך תחילת המשחקים 

  (משחקי הסיום מבנהוחלוקה לשלבים השונים ה)מבנה הליגה 

 

נקבעו בחוזר רשמי של משרד אלו כפי ש ,משחקים במהלך חופשות בית הספרימי לא יקבעו  1.1

 השתלמויות/אולם יש אפשרות לקיום מחנה .החינוך

הלוח . המפורט לוח המשחקיםיכין הרכז המקצועי את  ,כל הקבוצותשל רישום תום הלאחר  1.1

 .ימים לפני תאריך המשחק הראשון 2י הרכז המקצועי לפחות "המפורט יפורסם ע

 .של מאמאנט ישראל באתר האינטרנט יפורסמוהמשחקים הליגה ולוח כנית ות 1.1

 

 

 

 

 

 המשחקים לוחבשינויים   .1

המשחקים  לוחבשינויים . םופורסהמשחקים שנקבע  לוחלכל משחק חייב להתקיים בהתאם  1.1

 :להלןאך ורק באחד מהמקרים המפורטים ו ,הסניף נהלתמ  י הרכז המקצועי ו"ייעשו ע

 רום במדינהיבשעת הכרזת מצב ח 

  מזג אויר בלתי מתאים למשחקעקב 

  עקב כוח עליון 
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  אירועים של מאמאנט ישראלקיום 

 עקב מגיפה 

 .כי לא יתאפשר שינוי מועד משחק שלא מהסיבות המנויות לעיל יובהר

לקפטניות של הקבוצות  ת/הרכז י"עתצא הודעה  ,נידחה משחק מאחת הסיבות הנזכרות לעיל 1.0

בתיאום עם הקפטניות , י הרכז המקצועי"המועד החדש לקיום המשחק ייקבע ע .הנוגעות בדבר

השופטים והתשתית הנדרשת לקיום , ובכפוף לזמינות האולמות של הקבוצות הרלוונטיות

 .המשחק

אך אולם , שעות של משחקיםניהן ליף בילהח תוכלנהקבוצות , לעיל 5.0על אף הנאמר בסעיף  1.1

 ת/רכזה ובאישור של בשינוי הקפטניות של כל הקבוצות המעורבותורק באישור מראש של 

 .יום המשחקים המוקדם ביותר שבו חל שינוילפחות יומיים לפני  ,המקצועי

יודגש כי מדובר על החלפה בין קבוצות במסגרת לוח המשחקים שנקבע מראש בתוכנית 

 .ללא הוספת מועדי משחק חדשים, השנתית

 .  י לעדכן את לוח המשחקים בשינויים שבוצעוהמקצועי יהיה אחרא ת/הרכז

  

 יום המשחקים  .1

 ת/בהתאם להחלטת הרכז, יום משחקים הוא יום שבו מתקיים משחק ליגה אחד לפחות 1.1

 .המקצועי

 ,המקצועי ת/י הרכז"ינוהל עו הליגה האיזוריתיתקיים באולם המשחקים של  כל יום משחקים 1.0

 .על קיום הפעילות בכפוף לתקנונים השונים ת/אשר אחראי

כפי שנקבעו על  ,(ללא קרעים וגזירות)קבוצות הליגה חייבות לשחק במדים אחידים ותקינים  1.1

תחשב כקבוצה שלא הופיעה ותקינים קבוצה שתעלה למשחק במדים שאינם אחידים . ידי 

מחויב להופיע בלבוש בהתאם הצוות המקצועי וכל גורם אחר המופיע בגיליון השיפוט  .למשחק

 .לרשום בחוקה

כללי התנהגות טרם "ניתן למצוא במסמך  בנוגע לנוהג טרם תחילת המשחק הנחיות נוספות 1.1

 .טהנמצא באתר מאמאנ ,"תחילת המשחק

הקפטניות ייגשו  .עם שריקת השופט לסיום המשחק יריעו השחקניות וילחצו ידיים ליריבותיהן 1.1

 .ים ויודו להם בלחיצת יד על ניהול המשחק/אל השופט

הקבוצות יתפזרו רק לאחר שהשופט אישר את תוצאת המשחק בשולחן המזכירות בנוכחות  1.1

 .ולאחר חתימת הקפטניות על טופס המשחק, הקפטניות
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 אחריות שילוחית .1

לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי שחקנית קבוצה אחראית אחריות שילוחית  1.1

 .רשומה בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה

או /לוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד ויקבוצה אחראית אחריות ש 1.0

 .אוהדי הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה

או לתת ניקוד /יהיה רשאי להפסיק משחק ושופט . ולקרוא קריאות גנאי אסור לשרוק בוז 1.1

לקבוצה הנגדית כאשר אוהדי קבוצה שורקים בוז או צועקים צעקות פוגעניות כלפי השופט 

החלטה על הפסד טכני תקבע לאחר התייעצות עם הרכז , במקרה כזה. או הקבוצה הנגדית/ו

 .המקצועי

  

 הופעה למשחק-אי .8

, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, המשחקים לוחבלא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע  8.1

 .תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחקהקבוצה  - או בכל פרסום רשמי אחר

 .בהתאם לרשום בחוקה, הופעה למשחק-איחור של קבוצה למועד פתיחת משחק יחשב כאי 8.0

בלוח המשחקים לא הציגה ורשמה במזכירות סגל של שש  הקבוצה שבשעת המשחק הנקוב 8.1

 .חשב כקבוצה שלא הופיעה למשחקית ,שחקניות לפחות

 .ללא נקודות 1:1 ן תהיהביניה תוצאת המשחק ,שנקבע ביניהן לא הופיעו שתי קבוצות למשחק 8.1

 ,ללא אישור מאת הרכז המקצועי ,אום בינן לבין עצמןישינוי מועד המשחק על ידי הקבוצות בת 8.1

 .ללא נקודות 1:1 הבתוצא ,יגרום להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד

  

 סיום משחק שלא באשמת קבוצה-אי .9

יקבע , כה או כל כוח עליוןיחש, הופסק משחק על ידי השופט כתוצאה ממזג אויר בלתי מתאים 9.1

 .האפשרי במועד הקרוב ביותרמועד חדש לקיום המשחק ת /המקצועי ת/הרכז

 ,אזי ימשיך המשחק בדיוק מאותו מצב בו הופסק ,ושלם המשחק באותו יום בו הופסקמבאם  9.0

 .תוך שמירה על ההרכבים ועל הניקוד שנצבר עד לנקודת הפסקת המשחק

אזי המערכות שנצברו לזכות כל קבוצה  ,ושלם המשחק באותו יום אך באולם אחרמבאם  9.1

כאשר ההרכבים יעלו כפי , אך המערכה שהופסקה באמצע תחל מהתחלה ,ייזקפו לטובתן

 .שנרשמו במערכה שהופסקה

שאינו מושפע מהמשחק  ,ייחשב כמשחק חדש בו החלמשחק שמושלם במועד אחר מהיום  9.1

 .ייזקפו לטובת אף קבוצהלא  משחק שהופסקבוהנקודות שנצטברו , הקודם שהופסק

  

 סיום משחק באשמת קבוצה-אי .12

כי אחת הקבוצות או קהל  וקבעת /המקצועי ת/והרכז ,משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי 12.1

 .תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק, סיומו-אוהדיה אשמים באי

 . ממסגרת הליגהענש בשני הפסדים טכניים באותה עונה תוצא תיקבוצה ש 12.0

 :סיום המשחק באשמת קבוצה-איעילה ללהלן רשימת המקרים המהווים  12.1

 עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק 
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 אשר גרמה  ,שחקניות או מאמנים, עסקנים, קהל אוהדים של התפרעות

כולל התפרצות קהל אוהדים של הקבוצה לשדה המשחק , להפסקת המשחק

או התנהגות בלתי /אלימות מילולית ו, זריקת חפצים למגרש, או לשוליו

 או ניבולי פה/ספורטיבית ו

  פגיעה גופנית או מילולית בשופט המשחק או בשחקנית יריבה במהלך ההכנות

ובטרם אושרה תוצאה סופית בלוח  ,במהלך המשחק או לאחריו, למשחק

 התוצאות

 שחקנית בהריון אשר עולה לשחק עם הקבוצה 

 כי אי יובהר . שיתוף שחקנית שאינה רשומה כדין על פי כללי הרישום בתקנון

ידיעת הנוהל אינה פוטרת את הקבוצה מהפסד טכני במקרה של שילוב 

 .שחקנית שאינה רשומה

  המקצועי באשמת שתי הקבוצותבמקרה שמשחק לא יאושר על ידי הרכז ,

 .שתיהן תספוגנה הפסד טכני

  

 שיפוט וחוקה .11

השופט הוא . קת מאמאנטוולח בהתאם לתקנונים, השיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה 11.1

 מומלץ ששופטי הליגה יעברו  .בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך המשחק הפוסק האחרון

 .קורס שופטים של מאמאנט ישראל

כפופה לחוקת מאמאנט מלבד שינוי אחד והוא האפשרות , חוקת המשחקים בליגת היהלום 11.0

 להעביר יד מעבר לרשת במהלך התקפי 

וכן קרובי משפחה שלהם מדרגה ראשונה , קבוצות בליגה מסוימת של ומאמנים שחקניות 11.1

  .זו בליגה במשחקים כשופטים לשמש רשאים אינם, (בת/בן, ות/אח, זוגבת /בן, אם/אב)

שעות לפני תחילת  92שופט בליגת מאמאנט צריך להיות רשום באתר מאמאנט ישראל לפחות  11.1

הרישום באתר מאמאנט ישראל כולל  . מחזור המשחקים הראשון בו הוא משמש כשופט

אישור קריאת התקנון והחוקה , חתימה על אמנת מאמאנט, דמי מאמאנט ישראל תשלום

האחריות לרישום השופט על פי התקנון היא של הרכז המקצועי של  .תמונת פספורטוהעלאת 

 .הליגה הרלוונטית

 .עם כניסתו לתפקידמייד עדכני שופט בליגת מאמאנט צריך להיות מבוטח בביטוח  11.1

 .וכלפי מעשיו השופט מאמאנט ישראל לא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפי כי יובהר

רשאי הרכז , במהלכו או לאחר סיומו, פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחקבמקרה של  11.1

 .שופטהבעקבות תלונת   המקצועי להשעות שחקנית או קבוצה מתחרות במסגרת הליגה

או אלימות מילולית או פיזית /שופט רשאי להפסיק משחק עקב התנהגות בלתי ספורטיבית ו 11.1

 .של אחת השחקניות

ואשר  ,מאמאנט ישראל הנהלתי "אושרה עשהמשחקים הינה החוקה העדכנית שנקבעה וחוקת  11.8

 .ה נמצא באתר מאמאנטממנ העתק

רק בטפסים הרשמיים של מאמאנט ישראל המופיעים שימוש אך וייעשה  ,לשם הפעלת הליגה 11.9

 .או כפי שיימסרו לסניפים ,באתר מאמאנט

  



 

 תקנון מאמאנט ישראל

 9102ה יולי עודכן לאחרונ                11מתוך  8עמוד                                             

 
 

 

 

 ערעורים .10

י רישום הערעור בגיליון השיפוט של "להגיש ערעור על החלטות השופט עקבוצה רשאית  10.1

הרכז המקצועי של הליגה . חוקת מאמאנטסעיפים הרלוונטיים בבהתאם למפורט ב, המשחק

 . הוא האחראי על קבלת ההחלטה ועל מתן התשובה בערעורים אלו

שהתגלה לאחר סיום  מינהלי קבוצה רשאית להגיש ערעור על תוצאת משחק בשל מידע 10.0

ערעור מסוג  .בחוקת מאמאנטשהקשורים בפרק הרוח הספורטיבית וכן בשל נושאים , המשחק

הרכז . י קפטנית הקבוצה המערערת"זה יוגש לרכז המקצועי של הליגה במכתב החתום ע

 : כולל, המקצועי אחראי על הטיפול בערעור כזה

 לערעור תגובתם קבלתשם ל הבמקר המעורבים מיםלכל הגור פנייה  

 (הרכז רשאי להתייעץ עם הוועדה המקצועית של מאמאנט לשם כך) החלטה קבלת  

 עבורם רלוונטית שההחלטה הגורמים כל ויידוע המערערת לקבוצה תשובה מתן 

 :לפי התהליך הבא, קבוצה רשאית לערער על החלטות הרכז המקצועי שהתקבלו 10.1

 רצונה עלבכתב ותודיע לו  של הליגה תפנה לרכז המקצועי המערערת הקבוצה קפטנית 

  .על החלטתו לוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל ערעור להגיש הקבוצה של

 פנייה  טופס"ג "על ידו לוועדה המקצועית ע ויוגש י הרכז המקצועי"ע ירוכז הערעור

 . פטניתתוך שבוע ממועד פנייתה של הק, הנמצא באתר מאמאנט" לוועדה המקצועית

 ועותק, כל הצדדים המעורבים במקרה ם הכתובה שליכלול את תגובת טופס הפנייה 

 . הצדדים לכל יועבר ממנו

 המעורבים הצדדים לכל המקצועית הוועדה תשובת את למסור אחראי המקצועי הרכז . 

 י "ע ישולמו אשרח "ש 951 של בתשלום כרוכה המקצועית לוועדה ערעור הגשת

 .יתקבל שהערעור במקרהלה ואשר יוחזרו , הערעור את המגישה הקבוצה

  

 שיטת הניקוד והדירוג .11

תוך שימוש בטבלאות באתר של )הרכז המקצועי ינהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות  11.1

 :בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן( מאמאנט ישראל

 נקודות קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי. 

 קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת. 

 תוצאת . קבוצה אשר הפסידה הפסד טכני במשחק לא תזכה באף נקודה

 .הרשמית של מאמאנט ישראל החוקהקבע על פי ימשחק תה

 קבוצה אשר נגד יריבתה נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות. 

  לא  ,משחקאותו בבמקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו

 1:1 תהיהותוצאת המשחק  שהיא ל בכל נקודה"תזכה אף אחת מהקבוצות הנ

 .בנקודות הקטנות ובמערכות

אם . קבע דירוג הקבוצות על פי סך הנקודות שצברה כל קבוצהיבתום כל סבב משחקים י 11.0
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פי יחס -על ביניהן קבע הדירוגיי ,מספר נקודות זהה יש יתברר שלשתי קבוצות או יותר

ייקבע , גם ביחס המערכותבין קבוצות אם יהיה שוויון  .המערכות הכללי של אותן קבוצות

 .של אותן קבוצות" הנקודות הקטנות"פי יחס -הדירוג על

שוויון גם יש קבוצות או יותר שתי בין שאם לאחר סבב המשחקים האחרון של הליגה יתברר  11.1

פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות -עלביניהן ייקבע הדירוג , "נקודות הקטנות"ב

 .ל"מהקבוצות הנ שתייםיערך משחק הכרעה אחד בין כל , אם עדיין יישמר השוויון. בדבר

 

 

 

 היהלום ליגתואלופת  אזוריתליגה הענקת תואר אלופת  .11

הליגה תוכרז כאלופת  האזוריתהליגה של  הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג 11.1

 בשנה העוקבת אלופה אחרתעל  ההכרזלותחזיק בתואר זה עד , לאותה שנה האזורית

הקבוצות שסיימו במקום הראשון בכל יעלו , הארצית ליגת היהלוםלשלב הארצי של אלופת  11.0

 . ליגה אזורית

  המקומות הראשונים מכל ליגה 9ליגות אזוריות יעלו  2במידה ויהיו 

  הסגניות עם המאזן  3המקומות הראשונים ועוד  5ליגות אזוריות יעלו  5ויהיו במידה

 .הטוב ביותר

  המקומות הראשונים ועוד שתי הסגניות עם  6יעלו , ליגות אזוריות 6במידה ויהיו

 המאזן הטוב ביותר

  עם המאזן  הסגניתהמקומות הראשונים ועוד  2 ליגות אזוריות יעלו 2במידה ויהיו

 .הטוב ביותר

 קבוצות לשלב רבע הגמר הארצי 8בכל מקרה יעלו 

יקבע על פי הניקוד שלהן בכל  מהליגות האזוריות הקבוצות שעלו לשלב רבע הגמר 8הדירוג של  11.1

 .ליגה אזורית

 משחקים יהיו בשיטת הנוקאאוטה

 :שיטת המשחקים ברבע הגמר תהיה כך  11.1

 מקום ראשון נגד מקום שמונה 

 שבע מקום שני נגד מקום 

 מקום שלישי נגד מקום שש 

 מקום רביעי נגד מקום חמישי 

 :בחצי הגמר 

  מנצחת המשחק מקום ראשון נגד מקום שמונה מול מנצחת המשחק מקום רביעי נגד

 מקום חמישי

  מנצחת המשחק מקום שני נגד מקום שבע מול מנצחת המשחק מקום שלישי נגד מקום

 שש

 3-2לפני משחק הגמר יתקיים משחק על מקומות 
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 הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה .11

או שנענשה בשני הפסדים  ,(לאו דווקא רצופים)לא הופיעה לשני משחקים במסגרת הליגה קבוצה ש 11.1

 .תוצא ממסגרת משחקי הליגה ,טכניים

תשלח הודעה רשמית לקבוצה שהוצאה ממסגרת משחקי הליגה וזאת עד שבוע לאחר סיום יום  11.0

 .שניהטכני הנענשה בהפסד בו ה או שממנו נעדרה הקבוצשהמשחקים האחרון 

יבוטלו כל תוצאות  ,או עזבה את הליגה מרצונה ממסגרת משחקי הליגההוצאה  קבוצהאם  11.1

 .בו הוצאה הקבוצה מהליגהשבאותו שלב ואשר התקיימו בהם נטלה הקבוצה חלק שהמשחקים 

 .המשחקים בלוח הרשומים הקבוצה של העתידיים משחקיה כל יבוטלו, כן-כמו

בשל התנהגות בלתי  שחקניות של קבוצה שהוצאה ממסגרת משחקי הליגה במהלך עונה מסוימת 11.1

לא יוכלו להשתלב בקבוצות אחרות בליגה  ,בית או בניגוד לערכי מאמאנטיספורט בלתי , הולמת

מכן יהיה עליהן לקבל אישור מוועדת תקנון המתיר להן להשתלב -בעונות שלאחר. במהלך עונה זו

 . בהתאם לתקנון, בקבוצות אחרות בליגה

של  ההחלטה על שילוב השחקניות, בכל מקרה אחר של הפסקת פעילות של קבוצה באמצע העונה

 .במהלך אותה עונה נתונה לשיקול דעתה של ועדת התקנון בקבוצות אחרות הקבוצה

 עדכון והתאמת התקנון, ניהול .11

 .החלטות ועדת התקנון הינן סופיות ולא ניתנות לערעור 11.1

להנהלת מאמאנט ישראל סמכות שיורית לקבוע לגבי כל עניין שאינו מצוי בתקנון זו או בכל חוזר  11.0

 .רשמי

כל שינוי או תוספת . ישראל רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה הנהלת מאמאנט 11.1

 .ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי 2יכנסו לתוקפם 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני .11

באינטרנט או בכל מדיום אחר וכן זכויות , בטלוויזיה, זכויות השידור ממשחקי הליגה בישראל ברדיו 11.1

  .הרוחני מוקנות באופן בלעדי למאמאנט ישראלהפרסום והקניין 

ל לגבי זכויות השידור ממשחקי "מאמאנט ישראל רשאית להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ ובחו 11.0

קבוצה אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם גורם שידור . זכויות הפרסום והקניין הרוחני, הליגה

מהתחרויות ולגבי זכויות ולגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה , גורם אחרעם כל או  ,כלשהו
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 .ר מאמאנט ישראל"מבלי שהתקבל לכך אישור מיו, הפרסום והקניין הרוחני

 בלוחלקבוע שעת משחק שונה מהפרסום הרשמי , על פי בקשת הטלוויזיה, ת מאמאנט ישראלרשאי 11.1

 .לכל הנוגעים בדבר ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש, המשחקים

ביצוע פעילויות , שילוט, אך לא רק, לרבות, חלוקת שטחי הפרסום במגרשים ובאזורי התחרויות 11.1

 .י מאמאנט ישראל"קבע עית', דוכנים וכד, קדם

גוף חיצוני יתבצעו אך ורק על ידי מי שהוסמכו לכך לפ בשם הליגה לאדם או "כל פניה בכתב או בע 11.1

 אמאנט ישראלמ   על ידי 

 יה לוועדת תקנוןיפנ .18

 .קשהבאו ב כל שחקנית וכל בעל תפקיד בליגה רשאי לפנות לוועדת תקנון בשאלה 18.1

יש להקפיד למלא את כל השדות . הפנייה לוועדת התקנון תיעשה אך ורק דרך אתר מאמאנט ישראל 18.0

 .הבנת הפנייהשם הנדרשים להמופיעים בטופס הפנייה ולתאר את הרקע ואת כל הפרטים 

ועדה תיחשב ותשובת ה, כמו כן. מסרונים מכל סוגכי הוועדה לא תקבל פניות טלפוניות או יובהר  18.1

 .עדהוי אחת מחברות הו"ע בדואר אלקטרוני  נשלחהלרשמית רק אם 

 .ימי עבודה מיום הגעת הפנייה 5תוך עדת תקנון תוחזר ותשובה מו 18.1

ועדה את ותשלח ה, במקרים מסוימים ולפי שיקול דעתה. עדה תוחזר לשולח הפנייהותשובת הו 18.1

 .או לרכז המקצועי של הליגה/ו ר הליגה"התשובה גם ליו

יובהר כי  .עדה ניתן להגיש עד שבועיים מיום קבלת התשובה לפנייהוהחלטת הוב בקשה לדיון חוזר 18.1

 .נה סופיתיה לבקשה לדיון חוזרעדה ותשובת הו
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 מאמאנט ישראל ר ועדת תקנון "יו          


