יוני 2022

משחקי כדורשת בסימן המכביה ה21 -
הנחיות כלליות


משחקי הכדורשת יערכו בין התאריכים  22-17ביולי .2022
בשלב המוקדמות המשחקים יתקיימו בימים :א' ,ג' ו-ה' בין השעות  22:00-19:00בחלוקה למחוזות.
ביום שישי ,22.7.22 ,בין השעות  – 16:00- 9:00צעדת הנבחרות ומשחקי הגמר  ,אולם רוזמרין,
רח' בן גוריון  37פתח תקווה.



המשחקים יתקיימו על-פי חוקת הכדורשת הרשמית – מהדורה  2017ויתנהלו על-פי פרוטוקול המשחקים.



כל נבחרת תכלול עד  14שחקניות .ניתן לצרף מאמן אחד ועוזר מאמן אחד.



חולצות רשמיות – הנבחרות יקבלו חולצות משחק רשמיות מאיגוד הכדורשת ויחויבו לשחק איתן.
ניתן להפיק חולצות באופן עצמאי ולשחק איתן באישור מראש של האיגוד בלבד.



יש להגיע לאולם כחצי שעה לפני שעת תחילת המשחק הראשון של הקבוצה.



על הקפטניות לוודא שכל השחקניות רשומות ומאושרות בלוגליג לפני תחילת המשחקים.



נבחרת שלא תתייצב למשחק בהרכב של לפחות  6שחקניות לכל המאוחר  20דקות לאחר שעת המשחק
הנקובה תוכרז כקבוצה שלא התייצבה למשחק .המשחק לא יקוים ולנבחרת ייקבע הפסד טכני.



על הנבחרות להצטייד בכדורים לחימום.



המשחקים יערכו בשיטת "הטוב מ 3 -מערכות" ,כאשר מערכות  1ו 2-עד השגת  21נקודות עם הפרש נדרש
של  2נקודות או עד השגת  23נקודות על ידי אחת הקבוצות .מערכה ( 3אם תתקיים) עד  12נקודות עם הפרש
נדרש של  2נקודות או עד השגת  15נקודות על ידי אחת הקבוצות.



 2פסקי זמן לכל נבחרת בכל מערכה.



החלפות שחקניות על פי חוקת איגוד הכדורשת.



מבנה המשחקים יפורט בהמשך .יתכנו שינויים שיפורסמו עד תחילת המשחקים.



לוחות המשחקים המפורטים וכן תוצאות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובישומון לוגליג.

מבנה ושיטת המשחקים
שלב מוקדמות א'


הנבחרות יחולקו לארבעה מחוזות גאוגרפיים – צפון ,שרון ,מרכז ושפלה.



המשחקים יערכו באולמות האזוריים שיפורסמו לקראת תחילת המשחקים.



הנבחרות ישובצו ל 13 -בתים של  3קבוצות בכל בית.



בכל בית הנבחרות יתמודדו בשיטת ליגה בת סבב אחד.



כל נבחרת תקיים  2משחקים במועד אחד.



בסיום המשחקים בכל בית ידורגו הנבחרות בהתאם להישגיהן ועל-פי שיטת הדירוג שבנספח להלן.



נבחרות שידורגו במקומות  1-2יעברו לשלב מוקדמות ב'.



בין  13הנבחרות שהגיעו למקום ה 3-בבית שלהן ,יבחרו  6הנבחרות עם ההישגים הגבוהים ביותר ויצורפו ל-
 26הנבחרות שעלו למוקדמות ב' (סה"כ  32נבחרות).



 7הקבוצות הנותרות ימשיכו את המשחקים בבית התחתון.

שלב מוקדמות ב'
בית תחתון


 7הנבחרות ישובצו בהתאם להישגיהן להמשך המשחקים בבית התחתון.



נבחרת עם ההישג הגבוה ביותר משלב מוקדמות א' תדלג שלב ותעלה ישירות לרבע הגמר בית התחתון.



משחקים בבית זה יערכו לפי שיטת הפלייאוף.

בית תחתון – שלב ב'


בסיום שלב א' דירוג הנבחרות יהיה להלן:
הנבחרת המדורגת ראשונה בסבב א' תעלה אוטומטית לשלב חצי הגמר בית תחתון.
הנבחרת המדורגת שניה בסבב א' תתמודד מול הנבחרת המדורגת אחרונה בסבב א'.
הנבחרת המדורגת שלישית בסבב א' תתמודד מול הקבוצה המדורגת אחת לפני האחרונה בסבב א'.
וכך הלאה



המפסידות ברבע הגמר בית תחתון ישחקו ביניהן בשיטת הליגה על דרוג .37-39



המנצחות ברבע הגמר בית תחתון יעלו לשלב החצי הגמר בית תחתון.



מנצחות בחצי הגמר יעלו למשחק הגמר בית תחתון ויתמודדו על מקומות  1-2בבית התחתון ועל דרוג .33-34



מפסידות בחצי הגמר ישחקו ביניהן על דרוג  3-4בבית התחתון ועל דרוג .35-36

הבית העליון


בשלב הזה  32הנבחרות יחולקו ל 8-בתים של  4קבוצות בכל בית לפי הישגיהן בבתים המוקדמים להלן:
 נבחרות המדורגות במקום ה 1 -ימלאו את המקומות .1-13
 נבחרות המדורגות במקום ה 2 -ימלאו את המקומות .14-26
 נבחרות המדורגות במקום ה 3 -עם ההישגים הגבוהים ביותר ימלאו את המקומות .27-32
הנבחרות יוצבו בבתים כמפורט בנספח המצ"ב.



בכל בית הנבחרות ישחקו לפי שיטת הפלייאוף:
הנבחרת שממוקמת במקום  1בבית תשחק מול נבחרת שממוקמת במקום ה 4-בבית.
הנבחרת שממוקמת במקום  2בבית תשחק מול נבחרת שממוקמת במקום ה 3-בבית.
המנצחות ישחקו מול המנצחות והמפסידות מול המפסידות לקביעת דרוג סופי בבית.

בית עליון שלב ג'


הקבוצות שדורגו במקום  1בשלב ב' יעלו לבית העליון וידורגו לפי הישגיהן.
וישחקו לפי שיטת הפלייאוף  4-5 ,3-6 ,2-7 ,1-8 :כמפורט בנספח.



המנצחות יתמודדו על מקומות  .1-4המפסידות יתמודדו על מקומות .5-8

הנבחרת שתגיע למקום הראשון בסיום שלב זה תוכרז כאלופת
המכביה


הקבוצות שדורגו במקום  2בשלב ב' יעלו לבית תיכון וידורגו לפי הישגיהן.
וישחקו לפי שיטת הפלייאוף  4-5 ,3-6 ,2-7 ,1-8 :כמפורט בנספח



המנצחות יתמודדו על מקומות  .9-12המפסידות יתמודדו על מקומות .13-16



הקבוצות שדורגו במקום  3-4בשלב ב' ישחקו עוד משחק הצלבה לקביעת הדרוג .16-32

בהצלחה לכל הנבחרות!

נספח מבנה ושיטת המשחקים
דירוג הנבחרות
דירוג הנבחרות יקבע על פי הניקוד המצטבר בכל שלב אין גרירת הישגים בין השלבים.
ניצחון =  2נקודות
הפסד =  1נקודה
הפסד טכני =  0נקודות
דרוג באותו הבית:
אם לשתיים או יותר נבחרות ניקוד מצטבר זהה – הדרוג יקבע על פי יחס המערכות (מספר מערכות זכות
חלקי מספר מערכות חובה) של כל נבחרת.
אם נשמר השוויון ביחס המערכות:
במקרה של  2נבחרות– הדרוג יקבע על פי תוצאת משחק בין השתיים.
במקרה של  3נבחרות או יותר – הדרוג יקבע על פי יחס נקודות הזכות לעומת נקודות החובה.
מקרים שלא נענים כאן ,ההכרעה תעשה על ידי ועדת המשחקים.
דרוג הנבחרות בין הבתים השונים:
הדרוג יעשה על פי המיקום שהנבחרת סיימה בבית.
נקוד מצטבר של ניצחונות והפסדים.
הדרוג יקבע על פי יחס המערכות (מספר מערכות זכות חלקי מספר מערכות חובה) של כל נבחרת.
הדרוג יקבע על פי יחס נקודות הזכות לעומת נקודות החובה.
מקרים שלא נענים כאן ,ההכרעה תעשה ע"י ועדת המשחקים.

שיטת הדירוג מוקדמות ב'
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