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בפתחה של עונה מאתגרת ומורכבת אשר יכולת התמרון שלנו בה מוגבלת אנו מפרסמות תקנון קורונה שינסה להבהיר 

 .  2020-2021ולפשט עד כמה שאפשר את חוסר הוודאות לקראת עונת המשחקים 
 
 
 
 

 איגוד הכדורשת  2021-2020תקנון קורונה עונה 
 

צמדו להוראות לאורך כל העונה. יתכן וחלק מהנחיות המשחקים יתנהלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות וי .1
 משרד הבריאות יבוצעו על ידי ראשי הקבוצות )לדוגמה: מילוי טופס נוכחות ומדידת חום(.

חובתה  –יותר שאינן בבידוד  שחקניות או 6קבוצה אשר חלק מהשחקניות בה נמצאות בבידוד אך יש לה  .2

 בידוד אישי לא תתקבל. העדר ממשחק עקב סיבה שאינה .להתייצב למשחק

שחקנית בבידוד תחשב רק מי שרשומה באתר משרד הבריאות ותציג אישור תואם. יודגש שמי  ●
  שנרשמת באתר משרד הבריאות ומפרה בידוד עוברת עבירה פלילית.

נוהל שינוי מועד המשחק בהתאם לרשום בתקנון המשחקים, לרבות תשלום. מועד המשחק החליפי   ●
 הקבוצות. 2יהיה יאוחר משבוע לפני תום השלב בו נמצאת הליגה ובהסכמת 

האיגוד אחראי לקביעת תאריך חלופי ללא עלות  - קבוצה שלמה שנמצאת בבידוד או שהישוב שלה נמצא בסגר  .3

 מחייב את שתי הקבוצות.  כספית. התאריך החדש

 .2שחקנית בבידוד כמפורט בסעיף  ●
דינו של סגר כדין בידוד. השחקנית תתבקש להציג מסמך המאשר שמתגוררת בישוב שעליו הוטל  ●

 סגר )כגון תעודת זהות(.
 התאריך החלופי יקבע ליום/ימי המשחק הקבוע/הקבועים של הליגה. ●

  - נוהל החזרים  .4
 נפתחת גובה ההחזרים יהיה כדלקמן )כפי שפורסם בחוזר הרישום( : במקרה והעונה לא 

 החזר מלא של דמי שחקנית  ●
 מדמי רישום קבוצה 50%החזר בגובה  ●

 
 אותה לאחר פתיחתה בהתאם להחלטתלהפסיק במקרה והעונה נפתחה והאיגוד נאלץ              
 ורט, גובה ההחזרים יהיה כדלקמן : איגוד הכדורשת ו/או משרד הבריאות ו/או משרד הספ             

 שפורסם על ידי האיגוד. 20-21הנוהל יהיה בהתאם לחוזר רישום עונה  31/12/2020עד לתאריך  ●
 
 

ליגת על, לאומית א', לאומית  תאריך סיום הליגה
 ב', ארצית 

 ליגה אזורית 

הסכום ששולם בניכוי דמי  31/10/2020עד ה 
 ש"ח 70רישום טיפול 

ששולם בניכוי דמי הסכום 
 ש"ח 70רישום טיפול 

 ש"ח  200 ש"ח  300 2020נובמבר/דצמבר 

 
 
 
 

 שיעור ההחזרים יהיה לפי הטבלה להלן:  01/01/2021 החל מתאריך   ●
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ליגת על, לאומית א', לאומית  תאריך סיום ליגה
 ב', ארצית 

 ליגה אזורית 

 130 180 2021ינואר/פברואר  

 65 90 2021מרץ/אפריל 

 
 :2020בינואר/פברואר נוהל החזרים עבור שחקניות שנרשמו  ●

 

ליגת על, לאומית א', לאומית  תאריך סיום ליגה
 ב', ארצית 

 ליגה אזורית 

 80 130 2021מרץ/אפריל 

 
 
 
 

 כל תרחיש אשר לא מפורט בתקנון יעלה לדיון בפני ועדת קורונה של האיגוד. .5
 יועלו בפני ועדת חריגים של האיגוד.ערעורים על החלטת ועדת קורונה  .6
 כל עוד אין שינוי בהנחיות משרד הבריאות חל איסור להביא קהל/מלווים/משפחה למשחקים. .7
לנוכח המצב בעונה זו, האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות במהלכה את מספר המשחקים ו/או שיטת הליגה  .8

 ו/או מיקום קיום המשחקים.
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