חוזר רישום  -ליגות קפסורשת 2021
תאריך פרסום28.4.2021 :

 .1כללי
חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות לליגות קפסורשת  2021והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות הכדורשת.
ברוח התקופה ,ליגות קפסורשת הנן ליגות בפורמט קליל וידידותי אך יש להקפיד על תנאי חוזר הרישום.
תאריך משוער לתחילת הליגות :תחילת  -אמצע מאי
תאריך משוער לסיום הליגות :מהלך יולי

 .2מועדי הרישום
רישום קבוצות :החל מ 20.4.21 -ועד יום 30.4.2021

 .3אופן הרישום והליגות
ההרשמה דרך אתר האיגוד .לינק להרשמה :קישור לרישום קבוצה  -ליגת קפסורשת
שם הליגה*
ליגת על
לאומית א'
לאומית ב שרון
לאומית ב שפלה
לאומית ב צפון
ארצית דן/שפלה
ארצית שרון
ארצית דרום
ארצית צפון
אזורית דן (כולל שפלה)
אזורית שרון
אזורית גליל

יום משחק
ג,ד
ג,ד
ג,ד ,יתכן גם א
ב,ה
ג
ה (שפלה במקום יום ב)
ב ,ד
ד
ב
ג
א
ד

אולמות משחק
מארחות באולמות שלהן בתיאום איתנו
מארחות באולמות שלהן בתיאום איתנו/חיפה
רמת השרון,הרצליה,צופית (יתכן יום א הו"ה)
באר יעקב ,אור יהודה
כרמיאל ,משגב ואולמות נוספים
אור יהודה
רמת השרון ,עמיאסף-בית ברל
כפר הנוער "העוגן" (באר שבע)
כדורי,משגב,כפר ורדים,כרמיאל
בת ים
הוד השרון
כפר ורדים,כרמיאל,כפר כנא,שימשית

*הליגות יפתחו בכפוף למספר קבוצות נרשמות.
* יתכנו מיקומי מגרשים נוספים .אנא גלו הבנה.

.4

נוהל הרשמה
הרישום הנו לקבוצות ולא לשחקניות
הקבוצות יכולות להיבנות עצמאית (לא בהרכב המקורי) אך אין לשתף שחקניות שלא ברמת המסלול של
הקבוצה .כלומר ,אין לחזק את קבוצות מליגה ארצית/אזורית בשחקניות מליגה לאומית/על .
אנחנו סומכות עליכן ,שברוח התקופה ,הספורט והידידות תנהגו בהוגנות הנדרשת.
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 . 5תנאי רישום
גיל שחקניות:
 −ליגת על ,ליגה לאומית וליגה ארצית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1991
 −ליגה אזורית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1996
לתשומת לב:
−

שחקנית המשחקת בליגה הראשונה והשנייה בענפי משחקי הכדור (לרבות כדורעף חופים) ,לא תוכל להירשם ולהשתתף
במשחקי הליגה .הרישום לקבוצה מהווה הצהרה של השחקנית ,כי אינה משחקת בליגות הנ"ל.

−

הרישום לקבוצה מהווה הצהרה לידיעה כי התמונות אותן מצלם האיגוד בפעילויות השונות במהלך העונה עשויות להתפרסם
במדיות השונות.
ראש קבוצה תפיק כרטיס קבוצה -עם שמות השחקניות ( A4מודפס) .כרטיס הקבוצה ילווה את
הקבוצה במהלך הליגה .אחרי רישום הקבוצה תשלח התבנית של כרטיס הקבוצה.

−

 .6תשלומים
מתוך רצון להקל על הליך הרישום והסכום התשלום ,הרישום יהיה קבוצתי בלבד ,ללא צורך ברישום שחקניות
אישי .דמי הרישום הקבוצתיים הנם קבועים ,ללא קשר לכמות השחקניות.
במקרה בו ,לפי הוראות משרד הבריאות או משרד התרבות והספורט ,לא תתאפשר פתיחת הליגה -
יוחזרו_ _100%מדמי הרישום.
במקרה בו ,לפי הוראות משרד הבריאות או משרד התרבות והספורט ,המשחקים יופסקו לאחר פתיחת הליגה –
גובה ההחזר ,ככל שיוחלט על החזר ,ייקבע על ידי הועד המנהל לאחר קבלת ההחלטה על הפסקת הפעילות
ובשים לב לשלב שבו תופסק הפעילות ולמכלול העלויות הכספיות.
במקרה של ביטול רישום קבוצה ע"י הקבוצה מכל סיבה שהיא ,שלא מכח החלטת משרד הבריאות או משרד
התרבות והספורט  -לא יוחזרו דמי רישום הקבוצה.

דמי רישום קבוצה

₪ 1500

 .7אופן התשלום
בכרטיס אשראי בקישור הבא :קישור לרישום קבוצה  -ליגת קפסורשת ניתן לחלק לעד  4תשלומים

 .8ביטוח ואישור רפואי
האיגוד אינו מחייב שחקניות בביטוח תאונות אישיות ,אולם אנו ממליצים מאד לרכוש באופן פרטי/עצמאי
פוליסת ביטוח תאונות אישיות רחב ככל האפשר.
כמו כן ,אנו ממליצים למי שלא ביצעה העונה בדיקה רפואית במאמץ ,לבצע זאת בתחנת מורשית לרפואת
ספורט.

 .9חולצות למשחקים
קבוצות רשאיות לשחק עם חולצות ליגה תקניות שאושרו בעונות קודמות.
או בחולצות אחידות עם מספרים
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 .10תו ירוק
משחקים בעידן קורונה -על פי ההנחיות הנוכחיות המשחקים יתקיימו בהתאם לתו הירוק :כל שחקנית
מתבקשת להציג תעודת מחוסנת או מחלימה והקפטנית תתבקש לשלוח באופן מרוכז את האישורים.
במידה ויחול שינוי בדרישות משרד הבריאות והרשות המארחת אנחנו כמובן נעדכן.

 .11על המשחקים
המשחקים יתקיימו על-פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים מהדורה  2017ובהתאם לתקנון המשחקים.
כדורי משחק רשמיים לעונה  2020-2021הם מדגם .Molten 4500
מתכונת ושיטת המשחקים וכן תוכניות המשחקים יפורסמו לקראת תחילת העונה.
לוחות המשחקים יפורסמו בהמשך  .לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת .באחריות ראשות הקבוצות לעקוב אחר לוח
משחקים עדכני.
קבוצות החולקות מאמן  /שחקנית שמאמנת קבוצה אחרת  -ייקחו בחשבון בעת ההרשמה כי אין התחייבות מצד
האיגוד ללוח משחקים המתחשב בכך .ההתחשבות תיתכן לפי שיקול הדעת של ועדת המשחקים.
שינויים במועדי המשחקים יעשו על-פי הנוהל המופיע בתקנון משחקי ליגות הכדורשת ובתשלום דמי שינוי.
הישגי ליגת הקפסורשת לא נחשבים כהישגי ליגות הכדורשת בשגרה,
ועל כן ,לא ישפיעו על מיקום הקבוצה בליגה בעונה הבאה.

בהצלחה לכל הקבוצות
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