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תקנון האליפות

מיום 02.12.09

--

הודעות התאחדות
הוראות שעה

תיקון לסעיף  12ג ( )7והוספת סעיף  12ג (7א)  -סעיף חדש
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה
תיקון לסעיף  12ג ()7
נוסח קיים
		
()7

במקרה של שוויון בין שתי הקבוצות ,גם בנקודות ,גם בהפרשי שערים ,גם במספר הניצחונות ,גם במספר
שערי הזכות וגם ביחס כל אלה המצוינים לעיל במשחקים שבין שתי הקבוצות המצויות במצב שוויון כאמור
לעיל  -ויש צורך לקבוע את הקבוצה האלופה או הקבוצה המיועדת לעלות או לרדת לליגה אחרת או
לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי  -יערך בין קבוצות אלה
משחק אחד על מגרש שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת משחקי הגביע (הארכה ובעיטות  11מטר
במקרה של חוסר הכרעה).
נוסח מוצע

		
()7

במקרה של שוויון בין שתי הקבוצות ,גם בנקודות ,גם בהפרשי שערים ,גם במספר הניצחונות ,גם במספר
שערי הזכות וגם ביחס כל אלה המצוינים לעיל במשחקים שבין שתי הקבוצות המצויות במצב שוויון כאמור
לעיל  -ויש צורך לקבוע את הקבוצה האלופה (מלבד אלופת ליגת העל) או הקבוצה המיועדת לעלות או
לרדת לליגה אחרת או לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי
 יערך בין קבוצות אלה משחק אחד במגרש ניטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת משחקיהגביע (הארכה ובעיטות  11מטר במקרה של חוסר הכרעה).

סעיף  12ג (7א)  -סעיף חדש
נוסח חדש
		
(7א)

על אף האמור בס“ק ( )7לעיל ,במקרה של שוויון בין שתי קבוצות במספר הנקודות ויש צורך לקבוע את
הקבוצה האלופה בליגת העל ,יערך בין קבוצות אלה משחק אחד בשיטת משחקי הגביע (הארכה ובעיטות
 11מטר במקרה של חוסר הכרעה) .במקרה של שוויון במספר הנקודות בין יותר משתי קבוצות ,יקבעו
שתי הקבוצות אשר יתמודדו במשחק הקובע לאליפות על פי אמות המידה הקבועות בס“ק ( )7לעיל (יחס
שערים ,מספר ניצחונות ,מספר שערי זכות) .המשחק המכריע יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע“י ועדת
הליגה והגביע .ההתאחדות תישא בהוצאות ותהיה זכאית להכנסות בקשר לארגון וקיום המשחק.

דברי הסבר
במקרה בו בתום עונת המשחקים ישנן שתי קבוצות עם אותו מספר נקודות (גם אם הפרש השערים ,מספר הניצחונות
ומספר שערי הזכות שונה) יתקיים משחק אליפות בין הקבוצות במגרש שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת
משחקי הגביע .במידה ויהיו יותר משתי קבוצות עם אותו מספר נקודות ,יקבעו שתי הקבוצות אשר יתמודדו במשחק
האליפות על פי אמות המידה הקבועות בס“ק ( )7לעיל.



תיקון לסעיף  12ה( .1 .ב)( ,ד)
נוסח קיים
(ב)

הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום משחקי הפלייאוף העליון ,תוכרז כאלופת המדינה.

(ד) .1 .הקבוצה אשר תדורג במקום ה 14 -בתום משחקי הפלייאוף התחתון תתמודד במשחק מבחן נגד הקבוצה
שתדורג במקום ה 3 -בתום משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית ,כאמור בס“ק ( 2ד)  1להלן.
 .2משחק המבחן יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע“י ועדת הליגה והגביע עפ“י
הוראות סעיף  6ב .לתקנון גביע המדינה (“שיטת המשחקים“).

נוסח מוצע
(ב)

הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום משחקי הפלייאוף העליון ,כולל משחק הכרעה לפי
סעיף  12ג’ ( 7א) ,אם יהיה ,תוכרז כאלופת המדינה.

(ד) .1 .הקבוצה אשר תדורג במקום ה 14 -בתום משחקי הפלייאוף התחתון תתמודד במשחקי מבחן נגד
הקבוצה שתדורג במקום ה 3 -בתום משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית ,כאמור בס“ק
( 2ד)  1להלן.
 .2משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה“כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את מספר
הנקודות הגדול ביותר ,תבטיח את השתתפותה בליגת העל בעונה שלאחר מכן .אם מספר
הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקי המבחן .במקרה של
שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ
של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ ,יחולו
בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה של שוויון במספר
השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף  6ב’ 2
לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.
ס“ק (ד)  2בנוסח הקיים  -יימחק.



תיקון לסעיף  12ה( .2 .ד)
נוסח קיים
 		.1הקבוצה אשר תדורג במקום ה 3-בתום משחקי הפלייאוף העליון בליגה הלאומית תתמודד במשחק מבחן
נגד הקבוצה שתדורג במקום ה 14-בליגת העל בתום משחקי הפלייאוף התחתון כאמור בס“ק (1ד) 1לעיל.
 		.2הקבוצה אשר תדורג במקום ה 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית תתמודד במשחק
מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין הקבוצות שתדורגנה במקום  2בליגה א’ (מחוז צפון ומחוז דרום)
כאמור בסעיף ( 5א) להלן.
 		.3משחקי המבחן יתקיימו במגרשים ניטרליים שייקבעו ע“י ועדת הליגה והגביע ,עפ“י הוראות סעיף 6ב .לתקנון
גביע המדינה (“שיטת המשחקים“).
נוסח מוצע
		
(.1

הקבוצה אשר תדורג במקום ה 3-בתום משחקי הפלייאוף העליון בליגה הלאומית תתמודד
במשחקי מבחן נגד הקבוצה שתדורג במקום ה 14-בליגת העל בתום משחקי הפלייאוף התחתון,
כאמור בס“ק ( 1ד) 1לעיל .משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה“כ שני משחקים) .הקבוצה
שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי המבחן תבטיח את השתתפותה בליגת העל
בעונה שלאחר מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים
במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים
שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה שוויון גם בשערים שהובקעו
במשחקי החוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה
של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו
הוראות סעיף  6ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.

		
(.2

הקבוצה אשר תדורג במקום ה 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית תתמודד
במשחקי מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין הקבוצות שתדורגנה במקום  2בליגה א’ (מחוז
צפון ומחוז דרום) כאמור בסעיף ( 5א) להלן .משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה“כ
שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי המבחן תבטיח את
השתתפותה בליגה הלאומית בעונה שלאחר מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על
שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש
השערים ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה
שוויון גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע
המדינה לעניין הארכה .במקרה של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם
לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף  6ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.

		
(.3

בוטל.
דברי הסבר

שיטת משחקי המבחן בליגת העל ובליגה הלאומית תשתנה משיטה של משחק אחד (נוק אאוט) לשיטת שני
משחקים (בית וחוץ).


תיקון לתקנון גביע המדינה

מיום 02.12.09

--

הודעות התאחדות
הוראות שעה

נספח ב’ תקנון גביע הטוטו
ליגת העל – תיקון לסעיפים  7 ,6 ,5 ,4 ,2ו8-
נוסח קיים
.2
.3
.4

.5

הקבוצות תשובצנה ,על פי הגרלה ,לשלושה בתים – ארבע קבוצות בכל בית.
...
שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום שני הסיבובים במקומות  1ו ,2-בכל אחד מהבתים ,תעפלנה למשחקי רבע הגמר.
לקבוצות הנ“ל יצטרפו שתי הקבוצות המדורגות במקום השלישי בכל אחד מהבתים בעלות המאזן הטוב ביותר מביניהן,
דירוג קבוצות אלה ייעשה בהתאם להוראות סעיף 12א .ב’ ו-ג’ לתקנון האליפות.
שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר ישוחקו בשיטת שתי קבוצות (בית
וחוץ).
קבוצות שהוגרלה כקבוצה הביתית במשחק הראשון תשחק כאורחת במשחק השני:
א .הקבוצה אשר תבקיע יותר שערים בשני המשחקים יחדיו ,תעפיל לחצי הגמר.
ב .במקרה של שיוויון בשערים בין שתי הקבוצות בשני המשחקים יחדיו ,הקבוצה אשר תבקיע יותר שערי חוץ ,תעפיל
לחצי הגמר.
ג .במקרה של שיוויון בשערי החוץ בין שתי הקבוצות ,בשני המשחקים יחדיו ,יתקיימו הוראות סעיף 6ב .לתקנון גביע
המדינה (“הכרעה במשחקים“).

נוסח מוצע
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הקבוצות תשובצנה לארבעה בתים – ארבע קבוצות בכל בית .השיבוץ ייעשה על ידי ועדת הליגה והגביע תוך
התחשבות במיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.
...
שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום שני הסיבובים במקומות  1ו ,2-בכל אחד מהבתים ,תעפלנה למשחקי רבע
הגמר.
שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר ישוחקו בשיטת המפסיד
יוצא (“נוק אאוט“) .המנצחות בשלב רבע הגמר יעפילו לשלב חצי הגמר.
שיבוץ הקבוצות למשחקי חצי הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי חצי הגמר ישוחקו בשיטת המפסיד
יוצא (“נוק אאוט“) .המנצחות בשלב חצי הגמר יעפילו לשלב הגמר.
הוראות סעיף 6ב“( .הכרעה במשחקים“) לתקנון משחקי גביע המדינה יחולו לגבי הכרעה במשחקי רבע גמר,
חצי גמר וגמר גביע הטוטו.
הוראות סעיף “( 14ארגון המשחקים ותלבושות הקבוצות“) לתקנון גביע המדינה יחולו לגבי משחקי שלב חצי
הגמר וגמר גביע הטוטו.

ליגת לאומית – תיקון לסעיפים  2ו 4-הוספת סעיף 4א.
נוסח קיים
.2
.3
.4

הקבוצות תשובצנה ,על פי הגרלה ,לשני בתים – מחצית מהקבוצות בכל בית.
...
שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום שני הסיבובים במקומות  1ו ,2-בכל אחד מהבתים ,תעפלנה למשחקי חצי הגמר.

נוסח מוצע
 .2הקבוצות תשובצנה לארבעה בתים – ארבע קבוצות בכל בית .השיבוץ ייעשה על ידי ועדת הליגה והגביע תוך
התחשבות במיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.
... .3
 .4שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום שני הסיבובים במקומות  1ו ,2-בכל אחד מהבתים ,תעפלנה למשחקי רבע
הגמר.
4א .שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר ישוחקו בשיטת המפסיד
יוצא (“נוק אאוט“) .המנצחות בשלב רבע הגמר יעפילו לשלב חצי הגמר.
 .5שיבוץ הקבוצות למשחקי חצי הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי חצי הגמר ישוחקו בשיטת המפסיד
יוצא (“נוק אאוט“) .המנצחות בשלב חצי הגמר יעפילו לשלב הגמר.
 .6הוראות סעיף 6ב“( .הכרעה במשחקים“) לתקנון משחקי גביע המדינה יחולו לגבי הכרעה במשחקי רבע גמר,
חצי גמר וגמר גביע הטוטו.
 .7הוראות סעיף “( 14ארגון המשחקים ותלבושות הקבוצות“) לתקנון גביע המדינה יחולו לגבי משחקי שלב חצי
הגמר וגמר גביע הטוטו.

דברי הסבר
לאור שינוי מבנה הליגות ,קיים צורך לשנות את שיטת הבתים במסגרת השלב הראשון בגביע הטוטו .בנוסף ,מוצע כי
משחקי רבע הגמר יתקיימו בשיטת המפסיד יוצא (ולא בשיטת בית וחוץ) וכי שיבוץ הקבוצות בבתים ייעשה ע“פ שיקולים
גיאוגרפיים.

