חוזר רישום לליגות האיגוד עונת 2021-2022
תאריך פרסום15.8.21 :

 .1כללי
חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות והשחקניות לעונה  2021-2022והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות
הכדורשת.

 .2מועדי הרישום
רישום קבוצות :החל מיום 06.09.21 – 12.07.21
רישום שחקניות :החל מיום 17.09.21 – 12.07.21
* רישום שחקניות מותנה בהשלמת רישום הקבוצה

פתיחת הליגה – 31.10.21
.3

אופן הרישום לליגות בעונת ( 2021-2022ימי המשחקים והאולמות מפורטים בנספח הליגות לעונה)

ליגת על
ליגה לאומית א'
ליגה לאומית ב'
ליגה ארצית ואזורית
קבוצה חדשה

קבוצה ותיקה

הרישום עפ"י הישגים של עונת  19-20וכפי שנמסר לכל קבוצה
הרישום עפ"י הישגים של עונת  19-20וכפי שנמסר לכל קבוצה
הרישום עפ"י הישגים של עונת  19-20כפי שנמסר לכל קבוצה
בחירה חופשית של הקבוצה בהתאם למפורט בנספח הליגות לעונה
יש לפנות לליטל גבע ,מנהלת רישום וקשרי לקוחות ,במייל Lital@icf-sport.com
עם בקשה להצטרפות לאיגוד לליגה ארצית או לליגה אזורית ,בציון הליגה
המבוקשת ,שם הקבוצה ופרטים מלאים של ראש הקבוצה .לאחר קבלת האישור
ניתן יהיה לבצע רישום באמצעות מערכת הלוגליג.
המעוניינת לעבור מליגה אזורית לליגה ארצית או להיפך – יש להעביר הודעה על
כך במייל בטרם הרישום על מנת לשייך אותה לליגה הנכונה שתאפשר לה להרשם
במערכת הלוגליג.

 .4תנאי רישום
גיל שחקניות:
 −ליגת על ,ליגה לאומית וליגה ארצית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1992
 −ליגה אזורית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1997
לתשומת לב:
 −שחקניות הרשומות בליגות השונות על-פי חריגות גיל שאושרו בעונות קודמות ,יורשו להמשיך ולהשתתף
בליגה.
 −קבוצה מליגה אזורית שעוברת לליגה הארצית חייבת לעמוד בכל תנאי הרישום של הליגה הארצית
לרבות גיל השחקניות.
 −הקלה לקבוצות חדשות בליגה הארצית  -ניתן לרשום שחקנית אחת בחריגת גיל של עד שנתיים או
שתי שחקניות ,כל אחת בחריגת גיל של עד שנה אחת.
 −שחקנית רשאית להירשם לשתי קבוצות בכפוף למפורט בתקנון המשחקים (סעיף .)1.3
 −שחקנית המשחקת בליגה הראשונה והשנייה בענפי משחקי הכדור (לרבות כדורעף חופים) ,לא
ת וכל 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.
בכל מקרה ,לא תורשה השתתפות של שחקניות צעירות מילידות  1997באף מסגרת של האיגוד
בעונת .2021-22
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 .5תשלומים
₪ 400

דמי רישום קבוצה

דמי רישום קבוצה לא יוחזרו במקרה של ביטול רישום הקבוצה מכל סיבה שהיא

דמי השתתפות בליגה*

ליגות על ,לאומית א' ,לאומית ב'

ליגה ארצית

ליגה אזורית

לנרשמות
ביולי – דצמבר
2021

₪ 465

₪ 445

₪ 335

* בכל מקרה שהאיגוד
יודיע על ביטול העונה
בשל מגבלות הנובעות
לנרשמות
מהתפשטות הקורונה,
יקבלו השחקניות זיכוי בינואר-פברואר
2022
על דמי רישום שחקנית
(באמצעות החזר כספי
או זיכוי לעונה הבאה)

₪ 335

(כוללים :דמי ליגה,
דמי חבר ודמי טיפול)
לא כולל חולצה

₪ 315

₪ 205

רישום שחקנית חדשה בקבוצה בכל הליגות ,יתאפשר לא יאוחר מ.28/2/2022 -
מעבר בין קבוצות  -הודעה על פרישה מקבוצה יש להעביר לא יאוחר מ31/12/21 -

 .6אופן התשלום
כרטיס אשראי

ניתן לחלק הסכום הכולל לעד  4תשלומים

גורם מממן
גם במקרה של גורם מממן ,יש לבצע תשלום בכרטיס אשראי במעמד ביצוע הרישום.
בעת ביצוע הרישום ,יש לבחור באופציית גורם מממן ,לצרף טופס התחייבות חתום ע"י הגורם המממן (טופס
התחייבות להורדה באתר) ולבצע תשלום בפועל בכרטיס אשראי.
לאחר קבלת טופס ההתחייבות ,האיגוד ינפיק דרישת תשלום.
לאחר תשלום בפועל של דרישת התשלום ע"י הגורם המממן ,האיגוד יבצע החזר לכרטיס האשראי ממנו בוצע
התשלום בעת הרישום.
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 .7נוהל הרשמה
רישום קבוצות ושחקניות לעונה  2020-2021יתבצע בשני שלבים:
רישום הקבוצה  -רישום הקבוצה ניתן לביצוע ע"י ראש הקבוצה בלבד והוא שלב מקדים לרישום השחקניות
בקבוצה( .אם חל שינוי בראש הקבוצה ,יש לעדכן במייל בטרם ביצוע הראש)
רישום שחקניות הקבוצה  -להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה ,יש להשלים רישום של  * 9שחקניות לפחות.
רישום השחקניות יחל לאחר שראש הקבוצה קיבלה למייל אישור על רישום הקבוצה והכינה את רשימת השחקניות
במערכת לוגליג (כפי שמפורט בנספח מערכת לוגליג).
במעמד הרישום שחקניות הקבוצה ישלימו רישום מלא ,הכולל :תשלום דמי השתתפות בליגה ,אישור בדיקה
רפואית ע"י מכון ספורט מורשה שהונפק החל מתאריך  1/6/2021ותמונה.
שימו לב ,רק שחקנית המופיעה בסגל הקבוצה באפליקציה לוגליג בטלפון תהיה רשאית להשתתף במשחקים.
על הקפטנית מוטלת האחריות לוודא ,מספר ימים לפני תחילת המשחקים ,כי כל סגל שחקניותיה מופיעות
במערכת הלוגליג וניתן לצפות בהן גם בטלפון הנייד.
* כל קבוצה חייבת לשמור על הרכב מינימלי של  9שחקניות בקבוצה במהלך כל העונה .קבוצה שפורשת
ממנה שחקנית ומותירה אותה עם פחות מ 9 -שחקניות עד וכולל חודש פברואר ,תגייס שחקנית חדשה תוך
שבועיים ממועד פרישת השחקנית .במידה ולא גייסה שחקנית חדשה ,הקבוצה תשלים דמי השתתפות בליגה של
"שחקנית בגיוס" .על הקבוצה לגייס שחקנית חלופית בהקדם האפשרי .במידה ולא גויסה שחקנית עד ,28/2/2022
התשלום לא יוחזר.
שחקניות שנרשמות לליגה עצמאית בנוסף לאחת הליגות של האיגוד – יש לבצע קודם את הרישום לאיגוד ורק
לאחר מכן את הרישום לליגה עצמאית ,על מנת לזכות בהנחה של .₪ 45

 .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.
כתנאי להשתתפות במשחקים בקבוצות של האיגוד ,על כל שחקנית להעלאות למערכת לוגליג בעת הרישום אישור
בדיקות רפואיות על גבי טופס עדכני לעונה  2021/22של האיגוד בלבד ,חתום ע"י מכון מורשה ע"י משרד הבריאות
בלבד (הטופס ורשימת תחנות רפואת-ספורט מורשות באתר האיגוד) .תאריך הבדיקה יהיה החל מ.1/6/2021 -
רק לאחר העלאה וקבלת האישור לתקינותו ואישור על השלמת כל תהליך הרישום ,השחקנית תוכל להשתתף
במשחקים.
מומלץ ביותר לבצע את הבדיקה ללא דיחוי.
שחקנית בהיריון תתבקש להביא אישור מרופא שמאשר לה השתתפות במשחקי הליגה בכדורשת.

 .9חולצות למשחקים
דמי השתתפות בליגה אינם כוללים חולצות.
חולצות תקניות הינן באחריות הקבוצה .לא ניתן להשתתף במשחקי האיגוד עם חולצות לא תקניות.
א .קבוצות רשאיות לשחק עם חולצות תקניות שאושרו בעונה .2019-20
ב .הדפסת החולצות הינה על פי גרפיקה מאושרת באתר האיגוד.
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 .10 .10פרישת שחקנית
ההודעה על הפרישה תבוצע ע"י ראש הקבוצה – יש להעביר הודעה במייל בלבד.
תאריך ההודעה ישמש לקביעת גובה ההחזר:

גובה ההחזרים
פרישה עד 17/10/2021

ליגות על ,לאומית א',
לאומית ב' ,ארצית

ליגה אזורית

הסכום ששולם בניכוי דמי רישום ודמי טיפול ()₪ 70

פרישה מ 1/11/2021 -ועד 31/12/2021

₪ 200

₪ 300

*לאחר תאריכים אלו לא ישולם כל החזר כספי.

 .11על המשחקים
עונת המשחקים  2021-2022תיפתח ביום 31/10/2021
המשחקים יתקיימו על-פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים מהדורה  2017ובהתאם לתקנון המשחקים.
כדורי משחק רשמיים לעונה  2021-2022הם מדגם .Molten 4500
מתכונת ושיטת המשחקים וכן תכניות המשחקים יפורסמו לקראת תחילת העונה.
לוחות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה .לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת .לוח המשחקים המפורסם
באתר הוא הקובע .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 בנספח ב' לתקנון משחקי ליגות הכדורשת ובתשלום דמי שינוי
בסך  250ש"ח.
שימוש באולם ביתי לטובת הליגה:
קבוצה המעוניינת לארח את משחקי הליגה באולם הבית שלה ,תודיע על כך בעת רישום הקבוצה .בטרם ההודעה,
יש לוודא קיום תנאים הבאים:
א .האולם עומד בתנאי המידות והציוד הנדרשים ,כפי שמפורט בתקנון המשחקים.
ב .האולם זמין למשחקים בימי ובשעות המשחקים של הליגה ,וכן זמין לקיום  2-3משחקים בכל מועד שיתואם.
ג .הקבוצה תסייע באיתור וקליטת רשמים מקומיים (בני  16ומעלה) .לא יתקיימו המשחקים ללא רשמים.
במידה ויאושר האולם ,וכן היקף השימוש הצפוי ,הקבוצה תזוכה (באמצעות ראש הקבוצה) בסכום חד פעמי של
 ₪ 450בגין העמדת האולם לטובת הליגה לכל העונה.
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נספח הליגות לעונה
ליגת על

המשחקים יערכו בימי ג'  +ד'

באולמות האירוח של הקבוצות ואולמות של האיגוד ובשילוב עם
האולמות של ליגות נוספות.

ליגה לאומית א'

המשחקים יערכו בימי ג'  +ד'

באולמות האירוח של הקבוצות ואולמות של האיגוד ובשילוב עם
האולמות של ליגות נוספות.

ליגה לאומית ב' צפון

המשחקים יערכו בימי ב'  +ג'

באולמות האירוח של הקבוצות ואולמות של האיגוד ובשילוב עם
האולמות של ליגות נוספות.

המשחקים יערכו בימי ג'  +ד'

באולמות האירוח של הקבוצות ואולמות של האיגוד ובשילוב עם
האולמות של ליגות נוספות.

שפלה המשחקים יערכו בימי ב'  +ה'

באולמות האירוח של הקבוצות ואולמות של האיגוד ובשילוב עם
האולמות של ליגות נוספות.

שרון

ליגות ברישום חופשי
❖ פתיחת מחוז בכל ליגה ארצית וליגה אזורית מותנה במינימום קבוצות

❖ האיגוד שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לערוך שינויים במגרשי המשחקים
ליגה ארצית:
יום משחקים
ארצית צפון

אולמות
קרית מוצקין ,חיפה ,משגב ,כפר ורדים ,כדורי ,יקנעם

מחוז גליל

ב'

מחוז חוף הכרמל

ד'

מחוז כפר סבא

ג'

מחוז דרום השרון

ד'

מחוז בקעת אונו

ה'

מחוז באר שבע

א'

באר שבע

מחוז נגב

ד'

מרחבים ,שובל ,שער הנגב ,באר שבע

מחוז דן

ב'

מחוז דרום השפלה

ה'

יתכנו אולמות נוספים
עין שמר ,פרדס חנה ,חדרה
יתכנו אולמות נוספים
ארצית שרון

כפר סבא ,צופית ,רמת הכובש ,רמת השרון
יתכנו אולמות נוספים
דרום השרון ,הוד השרון ,כפר סבא ,צופית ,רמת השרון
יתכנו אולמות נוספים

ארצית דרום

אור יהודה
יתכנו אולמות נוספים

יתכנו אולמות נוספים
בת ים ,באר יעקב ,קרית עקרון ,אור יהודה
יתכנו אולמות נוספים

ליגה אזורית

יום משחקים

יבנה
אולמות

מחוז גליל

ד'

כרמיאל ,כפר ורדים ,משגב ,כפר כנא ,שמשית
בהתאם לקבוצות שירשמו ויארחו את המשחקים

מחוז דן

ג'

בת ים

מחוז דרום השרון

ה'

צופית

מחוז מודיעין

ה'

מודיעין

מחוז שפלה

ב'

קרית עקרון

מחוז שרון

ד'

ראש העין
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נספח מערכת לוגליג
 .1הנחיות לראש הקבוצה
עם קבלת האישור על השלמת רישום הקבוצה (לתשומת לב – גם במקרה של גורם מממן  ,אישור רישום הקבוצה ,כפוף לתשלום
בפועל ) ,ניתן לבצע את רישום השחקניות לקבוצה.
בטרם רישומה ,על כל שחקנית לקרוא בעיון את חוזר הרישום ואת תקנון המשחקים ,לבצע בדיקה רפואית במכון מורשה ,לקבל
מרופא ספורט אישור על ביצוע הבדיקה על גבי טופס מיוחד עדכני של עונה  2021/22של איגוד הכדורשת בלבד ,לסרוק את
האישור ולהכינו לצירוף בעת מילוי טופס רישום שחקנית .חוזר הרישום והתקנון וכן טופס הבדיקה ורשימת המכונים המורשים
מופיעים באתר איגוד הכדורשת.
כמו כן ,השחקניות יצרפו תמונה בעת מילוי טופס הרישום.
על ראש הקבוצה לבצע הכנות הבאות במערכת לוגליג (יש לבצע זאת ממחשב באמצעות דפדפן  Chromeולא מטלפון):
 . 1להתחבר למערכת ע"י פתיחת עמוד הכניסה ב . www.loglig.com -המשתמש והסיסמא נותרו ללא שינוי מהעונה האחרונה
(לראשות קבוצות חדשות  -ימסרו עם השלמת רישום הקבוצה).

 .2הכנת סגל שחקניות הקבוצה – בתחילת כל עונה יש לסמן  Vמחדש בסגל שחקניות הקבוצה ו"

"-

ללחוץ על לשונית "שחקנים" .רשימת השחקניות המופיעות הועתקה מהעונה האחרונה.

 ,ניתן להסתיר עמודות לא
** כדי שאפשר יהיה לראות בנוחות גם את השחקניות וגם את העמודה השמאלית
רלוונטיות ע"י קליק על שם העמודה בשורת "הצג/הסתר עמודות" (שם העמודה המוסתרת יהפוך לאדום).
כעת ,יש לערוך את רשימת השחקניות שירשמו לקבוצה:
א .לכל שחקנית שתירשם יש לוודא שמסומן
בצד שמאל בסוף שורת השחקנית.

בעמודת "סטטוס" .לאחר כל שינוי שנעשה לשחקנית ,יש ללחוץ על

ב .שחקנית שעזבה את הקבוצה – יש ללחוץ על כפתור
שחקנית שתירשם בשלב מאוחר יותר – יש לוודא ביטול

ג.

בעמודת "סטטוס"

 ,בחלון שיפתח לרשום את מספר ת.ז .של השחקנית החדשה (הכרחי
ד .הוספת שחקנית חדשה לקבוצה – ללחוץ על
 9ספרות) .במידה וזו שחקנית שכבר רשומה במערכת ,פרטיה האישיים יושלמו ,אחרת ,יש לרשום את שמה המלא ואת
תאריך הלידה .פרטים אחרים ניתנים להשלמה בהמשך ,או ע"י השחקנית בעת רישומה .בסיום יש ללחוץ על "שמור".
בעמודה "סטטוס" מופיע לכל שחקנית המתוכננת להירשם בשלב זה .ללא סימון זה השחקנית

ה .יש לבדוק שוב ,כי הסימון
לא תוכל להירשם.
 . 3בלשונית "שחקנים" ניתן לעקוב אחר סטטוס רישום השחקניות (סטטוס :רקע ירוק = מאושרת ,רקע אפור = רישום חלקי
טרם מאושר ,רקע אדום = לא בוצע רישום).

בצד שמאל בסוף שורת כל שחקנית.
 . 4יש לעדכן את מספר החולצה לכל שחקנית .יש ללחוץ על
 . 5יש להנחות את השחקניות לבצע רישום על פי ההנחיות שבהמשך.
 . 6עריכת פרטי הקבוצה  :בלשונית "מידע" ניתן להוסיף/להחליף את לוגו הקבוצה ,לצרף תמונה שתוצג באפליקציה בהקשר
לקבוצתך ,ועוד  .כל שינוי שנעשה בלשונית זו מחייב לחיצה על "שמור" בתחתית העמוד.
 . 7בסיום העבודה יש להתנתק מהמערכת.
אחריות ראש הקבוצה:
•
•
•

לוודא קבלת אישור מצוות הרישום על רישום הקבוצה וכל שחקניות הקבוצה.
להודיע על כל שינוי בהרכב הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי .יש לעדכן את צוות הרישום יחד עם העברת התשלום
והמסמכים המתבקשים.
להודיע על פרישת שחקנית.

 .2הנחיות לרישום השחקניות
.1
.2
.3
.4

בטרם פתיחת טופס רישום שחקנית ,על כל שחקנית להכין את אישור הבדיקה הרפואית סרוק כקובץ  PDFואת התמונה
כקובץ ( JPGהקבצים יהיו מוגבלים ל.)1.8Mb -
השחקנית תפתח את טופס רישום שחקנית ,תזדהה עם מספר ת.ז .שלה (הכרחי  9ספרות) ופרטיה יוצגו בטופס .במידת
הצורך היא יכולה לערוך פרטים אלה.
השחקנית תשלים את יתר השדות בטופס ,תצרף את האישור הרפואי ואת התמונה (אם נדרש) שהוכנו מראש ותלחץ על
"שלח".
השחקנית תופנה לעמוד התשלום בו תשלים את הפרטים החסרים .הקבלה תישלח במייל המצוין בעמוד התשלום ובסיומו
תוצג הודע על ביצוע הרישום והתשלום.
רישום של השחקנית ייבדק ויאושר תוך כשבוע מהשלמת רישום מלא.
רק שחקנית המופיעה בסגל הקבוצה באפליקציה בטלפון רשאית להשתתף במשחקים.

איגוד הכדורשת הישראלי ע"ר 580507952

www.kadureshet.com

