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 8.9.22תאריך פרסום: 

 כללי  .1

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

 גיל השחקניות  .2

 גילאים:  *קטגוריות 3 -ההרשמה פתוחה ל

 ב י" –תלמידות כיתות י'  – תיכון

 ט'  – תלמידות כיתות ז'  –חטיבה

 ו' –תלמידות כיתות ד'  – יסודי

 כל מקרה של חריגת גיל יטופל ע"י מנהלת הליגה. *
 . ובהחלטת ועדת המשחקים מותנת במינימום קבוצות נרשמותומחוזות,  החלוקה לקטגוריות גילאים*

 ומיקומים   מועדי המשחקים .3

 : *מחוזות 3 - הליגה תתקיים ב
   27/4 ,16/3, 26/1, 15/12 תאריכים 19:00בשעה ימי חמישי  –קריית ים  -*צפוןמחוז 
 29/4,  18/3, 28/1, 17/12תאריכים מוצ"ש  -באר יעקב  – *דרוםמחוז 
  29/4, 18/3, 28/1, 17/12תאריכים   מוצ"ש - */ מרכז *שרוןמחוז 

 . ובהחלטת ועדת משחקים מותנת במינימום קבוצות נרשמות ,ומחוזותוהחלוקה לקטגוריות גילאים פתיחת הליגות * 
 הודעה תימסר לקבוצות שירשמו.ובמיקום המשחקים.   יתכנו שינויים במועדים* 
 . יקבע לאחר סיום ההרשמה של המשחקים מדויק  יקוםמ* 

 יש אפשרות לפתיחת ליגה בשבת בהתאם לדרישה. –*מחוז צפון *

 
 . פרדלטורניר אילת יתבצע בנתשלום הרישום וה.  בהמשך. פרטים נוספים ימסרו  אילתנערות  ערך טורניר יבנוסף, 

 מה הרשנוהל  .4

 יתבצע בשני שלבים:  2022-2023הרישום לעונה 
 

 רישום קבוצה - שלב א 

 31/10/22 -ב ויסתיים 8/9/22 -ברישום קבוצות יפתח  

 באמצעות טופס רישום מקוון.   ת/קבוצה או המאמןה ת /מנהלהרישום יתבצע ע"י 
 רישום קבוצה יתבצע ללא תשלום. 

 
 רישום שחקניות  -שלב ב  

 30/11/22ויסתיים ב  18/09/22רישום שחקניות יפתח ב 

 קבוצה . הרישום שחקניות יתאפשר רק לאחר אישור רישום 

וריה של השחקנית יחתמו על הצהרת בריאות ויצרפו  הרישום יבוצע באמצעות טופס רישום מקוון. בעת הרישום, ה
 . JPGתמונה בקובץ אישור רפואי בהתאם לנדרש. כמו כן יש לצרף  

 . תשלום דמי רישום שחקניתכולל השחקנית רישום 

תשלום דמי רישום  לרבות  הליך הרישום, השלמת קבלת אישור על של שחקנית יחשב רק לאחר מלא רישום 
 ותמונה.תקני  רפואי האישור בדיקלאת עצהרת בריאות/ הה, שחקנית

 שחקניות.  9להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה יש להשלים את רישומן המלא של לפחות  - הרכב קבוצה 

 . במידה ומתבקש בדיקה רפואיתצירוף טופס אין להירשם ולשלם ללא לא תתקבל הרשמה חלקית. 

על כל שינוי במבנה הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי יש לעדכן את צוות הרישום יחד עם העברת התשלום והמסמכים  
 info@icf-sport.com המתבקשים

http://www.kadureshet.com/
http://www.catchball-federation.com/
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   -תשלומים  .5
 

 אין  דמי רישום קבוצה 
 

דמי רישום  
 שחקנית

200  ₪ 

 ₪   160ע"ס כספי  החזר  - 14/12בכל שלב ומכל סיבה עד ביטול רישום 
 ללא החזר כספי –  15/12ביטול רישום לאחר 

6.  

 אופן התשלום 
 

 באמצעות מערכת מאובטחת י       כרטיס אשרא 

 
   454597חשבון   ,  559סניף , בנק הפועלים     לאיגוד הכדורשת הישראלי העברה בנקאית

 

 

ביותר ו/או שחקניות    !!!חשוב  בפרטי ההעברה את שם קבוצה  ירשמו    ,יש לרשום  אחרת הסכומים 
במייל  אסמכתא של ההעברה   יש לשלוח אלינו  ו/או השחקניות.  ולא לטובת הקבוצה  בחשבון מעבר 

 הבנקאית 

 
  מממןגורם 

 . הרישוםבמעמד ביצוע  לבצע תשלום בכרטיס אשראי , ישבמקרה של גורם מממןגם 
 .  yael@icf-sport.comלצורך קבלת דרישת תשלום יש לשלוח מייל עם פרטי הגורם המממן למייל 

לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום  כספי  לאחר תשלום בפועל של דרישת התשלום ע"י הגורם המממן, האיגוד יבצע החזר  
 בעת הרישום. 

 הצהרת בריאות  .7

 בהתאם לדרישות.ובמידת הצורך לצרף אישור רפואי,  באחריות ההורה של השחקנית למלא הצהרת בריאות 

 חולצות  .8

למלא   החולציש  מידת  תשלום    .הרישוםביצוע  בעת    האת  לאחר  תיעשה  החולצות  רישום  הזמנת   . לליגהוהשלמת 

 לעיל. 4המקורי בהתאם לסעיף  חולצות יסופקו רק לנרשמות במועד

 על המשחקים  .9

 ובהתאם לתקנון המשחקים.  2022מהדורה פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים -המשחקים יתקיימו על   

 . Molten 4500הם מדגם  2022-2023כדורי משחק רשמיים לעונה    

 העונה. מתכונת ושיטת המשחקים וכן תוכניות המשחקים יפורסמו לקראת תחילת    

לוחות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה. לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת. לוח המשחקים המפורסם באתר  
 הקבוצות לעקוב אחר לוח משחקים עדכני. מנהליהוא הקובע. באחריות 

 
מופיע במערכת  השחקניות לפני תחילת המשחקים ,כי כל סגל  מספר ימים לוודא,באחריות מנהלת הקבוצה /המאמן/ת 

 לוגליג וניתן לצפות בהן גם בטלפון הנייד. 
 

 

 Lital@icf-sport.comבמייל  מנהלת קשרי הלקוחות  –ניתן לפנות לליטל גבע  -למידע נוסף 

http://www.kadureshet.com/
http://www.catchball-federation.com/
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