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רישום והתנהלות המשחקים
 .1כללי
1.1

הפעילות בליגות הנערות מיועדת לשחקניות בהתאם למוגדר בחוזר הרישום המפרט את אופן רישום הקבוצות
והשחקניות של הליגה לעונה  , 2022-2023והינו כפוף לתקנון משחקי ליגת מאמאנט .

1.2
להשלמת הרישום ,כל קבוצה תמנה לפחות  9שחקניות (קבוצה חייבת לשמור על  9שחקניות מינימום בקבוצה
במהלך כל העונה ,כמפורט בחוזר הרישום).
1.3

המשחקים יתקיימו במועדים כפי שיפורט בלוח המשחקים בטרם תחילת העונה.
שינויים לבקשת ראשי הקבוצות יאושרו עפ"י הנוהל.
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 .2מועדי הרישום ונוהל הרשמה
מועדי הרישום של הקבוצות לעונה ונוהלי ההרשמה והתשלומים יפורסמו בחוזר הרישום לעונה.
קבוצה שלא תשלים את הרישום והתשלומים כנדרש ,לא תוכל להשתתף במשחקי הליגה.
על כל שינוי בהרכב הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי יש לעדכן את צוות הרישום יחד עם העברת התשלום

2.1
2.2
2.3
2.4

והמסמכים המתבקשים.
האחריות להשלמת רישום הקבוצה והשחקניות בהתאם לנהלים הינה של ראשת הקבוצה .והמאמנת/מאמן.

 .3העברת שחקנית מקבוצה לקבוצה /פרישת שחקנית
3.1

שחקנית הפורשת מקבוצה אחת ומעוניינת להירשם לקבוצה אחרת  -יכולה לעשות זאת בתנאי שהודעת
הפרישה תהיה לפני  31/12ובתנאי שהפרישה לא פגעה בקבוצה ממנה פרשה ( מינימום  9שחקניות.
הרישום לקבוצה החדשה בכפוף לתנאי הרישום של שחקנית חדשה.

3.2

על שחקנית המבקשת לפרוש או לעבור לקבוצה אחרת להודיע על כך באמצעות ראש הקבוצה.
התאריך הקובע של הבקשה הינו תאריך קבלת הבקשה בכתב ,למייל הרישום.

 .4רישום שחקנית חדשה בקבוצה במהלך העונה
רישום שחקנית חדשה בקבוצה בכל הליגות יעשה לא יאוחר מ 28 -לפברואר של עונת המשחקים.

4.1

בעת רישום שחקנית חדשה יש להעביר את כל המסמכים
לאחר הסדרת התשלומים עבור השחקנית החדשה ,יתקבל
האישור לרישומה בקבוצה.

4.2
4.3

האישיים.

אין אפשרות להעביר את התשלומים משחקנית לשחקנית.
הערה:
למרות הגדרת מספר מינימום של שחקניות אנו ממליצים כי מספר השחקניות בקבוצה יהיה גדול מ 9 -בכל עת
לתשומת לב ,ועדת חריגים תימנע ככל האפשר
ובמיוחד לקראת מועד סיום רישום השחקניות (
מאישורים חריגים.
לא יאושר רישום של שחקניות לקבוצה מעבר לתאריכים לעיל ,פרט למקרים חריגים כדלהלן:
● במקרים של פציעה המשאירה את הקבוצה עם  7שחקניות או פחות .יש להגיש בקשה מפורטת הכוללת
אישורים רפואיים לאישור ועדת החריגים.
בכל מקרה ,יש להשלים רישום מלא של השחקנית לפחות שבוע לפני משחק.
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 .5ביטוח
כל שחקנית אחראית על ביטוח תאונות אישיות באופן עצמאי.

 .6בדיקות רפואיות
כל שחקנית חייבת בבדיקות רפואיות על-פי חוק הספורט .אישור ביצוע הבדיקה בידי מכון מורשה יימסר בעת
הרישום.

 .7חוקי המשחק
7.1

המשחקים יתקיימו על-פי חוקי מאמאנט הרשמיים העדכניים -משחק בליגת הנערות הינו בעל  2מערכות עד 21
נקודות.

 .8קיום משחק
 8.1ועדת המשחקים רשאית לשנות מועד/מקום משחק ,לאור אילוצים בלתי צפויים.
 .8.2ועדת המשחקים מוסמכת לדון ולפסוק בכל בקשה לשינוי מועד/מקום המשחק
 8.3המשחקיים יתקיימו בכל מזג אויר .
 8.4הקבוצות המשתתפות במשחק יתייצבו באולם כ  30דקות לפני תחילת המשחק לצורך הכנה וחימום
 8.5בכפוף לסעיף  ,8.4הפסד טכני ירשם לקבוצה שלא מופיעה למשחק במועד המתוכנן ובהרכב מתאים לפחות
 6שחקניות  -איחור מעל  20דקות מהווה אי הופעה למשחק.
יחד עם זאת ,בסמכותו של השופט להחליט שלא לקיים משחק או לעכב את תחילתו עד  45דקות בשל
אילוצים בלתי צפויים (ליקויים במגרש ,קבוצה בלתי שלמה ועוד) .ההחלטה תתקבל בהתייעצות עם רכז הליגה
או עם חברת ועדת המשחקים .בהעדרם יקבל השופט החלטה עצמאית .בכל מקרה לא ניתן לעכב שעת תחילת
המשחק יותר מ 45 -דקות ,שלא בהסכמת הקבוצות .עיכוב בתחילת משחק עקב התמשכות
משחק ליגה מוקדם יותר אינו מהווה עילה לאי קיום משחק.
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מגרש
המשחקים יתקיימו במגרש שיפורסם בהתאם לתנאים המוגדרים מראש.

 . 10דירוג הקבוצות
10.1

דירוג הקבוצות ייקבע על פי הניקוד המצטבר:
ניצחון =  2נקודות
הפסד =  1נקודה
הפסד טכני =  0נקודות (תוצאת המשחק . 2:0
בקביעת הדירוג של הקבוצות:
א .במידה ולשתי קבוצות או יותר ניקוד מצטבר זהה:
 .1הדירוג ייקבע על פי יחס המערכות (מספר מערכות זכות חלקי מספר מערכות חובה) של כל קבוצה.
 .2במידה ונשמר השוויון גם ביחס המערכות:
 .2.1במקרה של  2קבוצות  -הדירוג ייקבע על פי תוצאת המשחק בין השתיים.

10.2
10.3

 .2.2במקרה של  3קבוצות או יותר ,הדירוג ייקבע על פי מספר הניצחונות של כל קבוצה.2.3.
אם נשמר השוויון גם במספר הניצחונות ,תוכן טבלת דירוג מצומצמת לקבוצות הנוגעות בדבר
והדירוג ייקבע בהתאם לניקוד המצטבר ולאחר מכן ,בהתאם לסעיפים  .2.1ו .2.4 .2.2 -אם
עדיין נשמר השוויון ,ייבדק ההפרש בין סך נקודות הזכות לסך נקודות החובה של המערכות
בכל המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר.
ב .מיקרים שלא נענים כאן ,ההכרעה תעשה ע"י ועדת המשחקים ו/או ע"י הועד המנהל.
במידה ויחול שינוי בשיטת הדירוג בליגה מסוימת הדבר יובא לידיעת הקבוצות לפני תחילת משחקי הליגה
ויפורסם בחוזר שיטת המשחקים ומבנה הליגה.
חוזר שיטת המשחקים כולל שלבי הליגה ,שיטת הניקוד ,יפורסם לכל ליגה בנפרד לפני תחילת המשחקים.

.
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.11

התנהגות בלתי הולמת  /בלתי ספורטיבית
התנהגות בלתי הולמת במהלך המשחק תטופל ע"י השופט ובמקרים מיוחדים ע"י ועדת המשחקים ,כפי שהוגדר
בחוקה .התנהגות בלתי הולמת  /בלתי ספורטיבית לפני תחילת המשחק או לאחר סיומו תטופל ע"י ועדת
המשחקים על סמך הדוח שיתקבל משופט המשחק.

 .12ערעורים על משחקים
 12.1ועדת המשחקים מוסמכת לדון ולהחליט בכל בקשה לערער על תוצאות המשחק ובכל תלונה.ככלל ,תלונות
על טעויות שיפוט אינן מהוות עילה למשחק חוזר .בתלונה על שיפוט בניגוד לחוקה יבחן
האם לקיים משחק חוזר.
לועדת המשחקים סמכות ,לפי שיקול דעתה ,לקבל תלונות שהוגשו באיחור.
 12.2החלטות ועדת המשחקים ניתנות לערעור בבית דין לערעורים על-פי הנוהל (נספח א') .הגשת הערעורעל
החלטות הועדה אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה עליה מערערים ,זולת אם הורתה ועדת המשחקים
או בית הדין אחרת.
 12.3נוהל הטיפול בערעור:
ערעור יוגש בכתב לוועדת המשחקים תוך  48שעות ממועד סיום המשחק ,תוך הסבר על המניעים לכך.
החלטת הועד תינתן בכתב תוך  72שעות ממועד קבלת הערעור

 12.4כל נושא שאין התייחסות בתקנון הנערות יטופל עפ"י הנחיות תקנון מאמאנט ישראל.
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 .13שינויים בתכנית המשחקים
המשחקים יתקיימו על-פי תכנית המשחקים המתפרסמת.
שינוים בתכנית המשחקים יעשה רק על-פי נוהל שינויים בתוכנית המשחקים (נספח ב').

 .14פרישה של קבוצה מהליגה  /ביטול השתתפות הקבוצה בליגה
 14.1במקרה של הודעת הקבוצה (בכתב /במייל) על פרישתה ממעגל המשחקים:
א .פרישה של קבוצה לפני תחילת משחקי הליגה – דינה כדין המפורט בסעיף ב'.1
ב .פרישה לאחר תחילת משחקי בליגה  -כל משחקיה של הקבוצה בשלב המשחקים הנוכחי בעת ההודעה
ובשלבים עתידיים יבוטלו ,כולל ביטול הניקוד שהושג כתוצאה מהמשחקים שכבר התקיימו בשלב
הנוכחי.
 .1פרישה לאחר תחילת משחקי הליגה ועד לתחילת השלב האחרון  -הקבוצה מבוטלת מהליגה ולאתחשב
בדירוג הסופי .על כן ,כללי המעבר בין הליגות בסיום העונה יתייחסו לקבוצות הנותרות
בלבד.

 .2פרישה לאחר תחילת השלב האחרון  -הקבוצה תחשב כמדורגת אחרונה עם כל המשמעויות
לגבי כללי המעבר בין הליגות בסיום העונה.
14.2
א .קבוצה שצוברת  2הפסדים טכניים בשלב המשחקים שאינו שלב אחרון בעונה – כל משחקי הקבוצה
בשלב זה (כולל אלה שכבר שוחקו) יחשבו כהפסדים טכניים והקבוצה תשובץ לבית
האחרון (הנמוך)
בשלב הבא.
ב .קבוצה שצוברת  2הפסדים טכניים בשלב המשחקים האחרון בעונה – השתתפות
הקבוצה בליגה
תבוטל והדבר יחשב כפרישת הקבוצה
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