חוזר רישום לליגות האיגוד עונת 2022-2023
*תאריך פרסום1/8/22 :

 .1כללי
חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות והשחקניות לעונה  *2022-2023והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות
הכדורשת.

 .2מועדי הרישום
רישום קבוצות :החל מיום
רישום שחקניות :החל מיום

31.8.22 – 1.8.22
7.10.22 – 1.9.22

* רישום שחקניות מותנה בהשלמת רישום הקבוצה

עונת המשחקים  2022-2023תיפתח ביום 8/11/2022
 .3אופן הרישום לליגות בעונת 2022-2023

(ימי המשחקים והאולמות מפורטים בנספח הליגות

לעונה)

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

הרישום עפ"י הישגים של עונת  21-22וכפי שנמסר לכל קבוצה
הרישום עפ"י הישגים של עונת 21-22וכפי שנמסר לכל קבוצה
הרישום עפ"י הישגים של עונת  21-22וכפי שנמסר לכל קבוצה
בחירה חופשית של הקבוצה בהתאם למפורט בנספח הליגות לעונה

בשאלות ניתן לפנות לליטל גבע ,מנהלת רישום וקשרי לקוחות ,במייל lital@icf-sport.com

 .4תנאי רישום
גיל שחקניות:
 −ליגת על ,ליגה לאומית וליגה ארצית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1993
 −ליגה אזורית  -שחקניות ילידות עד וכולל שנתון .1998
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 ,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.
בכל מקרה ,לא תורשה השתתפות של שחקניות צעירות מילידות  1998באף מסגרת של האיגוד
בעונת 2022-23
* יתכנו שינויים בחוזר הרישום .יש לעקוב אחר הקובץ המעודכן באתר.
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 .5תשלומים
₪ 200

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
2022

₪ 465

₪ 445

₪ 335

לנרשמות
בינואר-פברואר
2023

₪ 335

₪ 315

₪ 205

רישום שחקנית חדשה (שלא נרשמה עדיין לעונה ) – עד 28/2/23
מעבר של שחקנית בין קבוצות -
שחקנית בליגות הארציות/אזוריות –עד .28/2/23
שחקנית בליגות הבכירות (לאומית ב ,לאומית א ,ליגת העל) -עד  31/12/22בלבד ורק בין קבוצות של
הליגות הבכירות.
לתשומת לב-
*בליגות הבכירות ,מרגע הרישום המקורי ,בכל שלב ,לא יאושר מעבר של שחקנית מהליגה הבכירה
(לאומית ב ,לאומית א ,ליגת העל) לליגה הארצית/אזורית.
*שחקנית שנרשמה לעונה וביטלה רישום ומעוניינת להירשם שוב ,תיחשב כ"מעבר בין קבוצות"

 .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.
רישום הקבוצה יאושר רק לאחר תשלום בפועל.
לצורך הנפקת דרישת תשלום יש לפנות למייל yael@icf-sport.com
לאחר הנפקת דרישת התשלום ותשלום בפועל של הגורם המממן ,יבוצע החזר כספי למשלם המקורי.

נוהל הרשמה
רישום קבוצות ושחקניות לעונה  2022-2023יתבצע 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 מהקפטנית הוותיקה בטרם ביצוע
הרישום.
יש לכתוב בסעיף ההערות (בתוך טופס רישום הקבוצה) את אילוצי הקבוצה החולקת מאמן משותף
לצורך ניסיון התחשבות האיגוד בשיבוץ המשחקים (אין האיגוד מתחייב להענות לכלל האילוצים.
קבוצה שלא תמלא את הבקשה במעמד הרישום בקשתה לא תטופל)
רישום שחקניות הקבוצה  -להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה ,יש להשלים רישום של  * 9שחקניות
לפחות .רישום השחקניות יחל בהתאם לתאריך המפורסם בחוזר הרישום ובתנאי שראש הקבוצה
קיבלה למייל אישור על רישום הקבוצה במעמד הרישום ,שחקניות הקבוצה ישלימו רישום מלא ,הכולל:
תשלום דמי השתתפות בליגה ,הצהרת בריאות/אישור רפואי ותמונה.
שימו לב ,רק שחקנית המופיעה בסגל הקבוצה באפליקציה לוגליג בטלפון תהיה רשאית להשתתף
במשחקים.
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על הקפטנית מוטלת האחריות לוודא ,מספר ימים לפני תחילת המשחקים ,כי כל סגל שחקניותיה
מופיע 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  ,28/2/2023התשלום לא יוחזר.

 .7ביטוח 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 לרישום ,השחקניות יתבקשו לחתום על הצהרת בריאות ובמידת הצורך גם לצרף אישור רפואי.
שחקנית בהיריון תתבקש להביא אישור השתתפות במשחקי הכדורשת הרשמיים בליגה מהרופא המטפל
בלבד.

 .8חולצות 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 .2020-21
ב .הדפסת החולצות הינה על פי גרפיקה המאושרת ומפורסמת באתר האיגוד.

 .9פרישת שחקנית
ההודעה על הפרישה תבוצע ע"י ראש הקבוצה – יש להעביר הודעה במייל בלבד.
תאריך ההודעה ישמש לקביעת גובה ההחזר:

גובה ההחזרים
פרישה עד 31/10/2022

ליגות על ,לאומית א',
לאומית ב' ,ארצית

ליגה אזורית

הסכום ששולם בניכוי דמי רישום ודמי טיפול ()₪ 70

₪ 300

פרישה מ 1/11/2022 -ועד 31/12/2022

₪ 200

*לאחר תאריכים אלו לא ישולם כל החזר כספי.

 .10על המשחקים
עונת המשחקים  2022-2023תיפתח ביום 8/11/2022
המשחקים יתקיימו על-פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים מהדורה  2017ובהתאם לתקנון המשחקים.
כדורי משחק רשמיים לעונה  2022-2023הם 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.
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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.

שרון

המשחקים יערכו בימי ג'  +ד'

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

מרכז שפלה המשחקים יערכו בימי ב'

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

ליגות ברישום חופשי -ליגות ארציות/אזוריות:
❖ פתיחת כל ליגה ארצית  /אזורית מותנת במינימום קבוצות .השיבוץ כפוף לאישור ועדת משחקים.
❖ אולמות יפורסמו בהמשך .האיגוד שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לערוך שינויים באולמות
המשחקים.
ליגות ארציות :אולמות המשחקים יתפרסמו בהמשך
יום משחקים
ארצית מחוז צפון

ארצית מחוז שרון

ארצית קריות

ב'

ארצית עפולה

ב'

ארצית יקנעם

ב

ארצית נהריה

ב'

ארצית כפר סבא

ג'

ארצית דרום השרון

ד'

ארצית פולג

ג' או ד'

ארצית פתח תקווה

ג' או ד'

ארצית מחוז מרכז שפלה ארצית מודיעין

ארצית מחוז דרום

ליגות אזוריות:

ד'

ארצית דן

ב'

ארצית בקעת אונו

ב'

ארצית תל אביב

ב או ד

ארצית אופקים

ד'

ארצית באר שבע

ד'

אולמות המשחקים יתפרסמו בהמשך
יום משחקים
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מחוז גליל
מחוז דן

ד'
ג'

מחוז דרום השרון

א' או ג' או ד'

מחוז שפלה

ב'
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