
  

 

 

 

20/10/2021 

 22/1220עונת המשחקים   1חוזר מספר 
 

 שלום רב, 
 

 אנו שמחים להביא בפניכם את המידע, הנהלים וההנחיות לעונה הקרובה. 
 

   המינים.לכלל מתייחס נעשה כן מטעמי נוחות, וכל הנכתב בלשון זכר 
 

מחייב.   כנספח  ומשמש  הכדורמים  איגוד  של  המשנה)  (תקנון  המשחקים  מתקנון  חלק  הינו  ניתן  החוזר 
 למצוא אותו באתר לוג ליג בדף הראשי בלשונית מידע תחת "קובץ תקנון".  

 
 . 1220/11/15 -. המועד הרשמי לפתיחת עונת המשחקים נקבע ל1
 
 3   .ולהעלות לתוכנה  חתום  לסרוק  במערכת הלוג ליג, לשונית מידע  להיכנס    : יש.  רישום שנתי אגודה2

 מסמכי איגוד: -קיימים תחת מידע –טפסים 
 

 חתימה אגודה" מורשה"אישור  •
 (טופס רישום שחקנים באגודה חתום) "הצהרה בדבר קיום ביטוח שחקנים" •
 אישור כיסוי ביטוחי של האגודה   •
 

רישום  3 מועדי  למשחקי  .  הלוגליגהליגהקבוצות  בתוכנת  רישום    ,  הרישום.  את  לוודא  הקבוצות  (על  בלבד 
 :   בדרך אחרת לא יטופל)

 .  12.11.10 עד            18נוער  •
 .  12.11.10 עד      ליגות נערים/ות לאומיות וארציות, נשים לאומית    •
 . 12.11.10עד                          לאומית גברים, ארצית נשים •
  . 1.211.10עד          ארצית גברים ליגה  •
 . 12.11.10עד         : למשחקי הגביעמועדי רישום קבוצות  •

 
 0021:הרישום בכל תאריך עד לשעה  

 
 : , תקופה וזמני משחקשיטות משחקי הליגהגילאי הליגות,  הליגות, מבנה. (א) 4

 קבוצות בליגה.   8* שיטות המשחקים ניבנו על רישום של  

מ   יותר/פחות  ירשמו  באם  המשחקים,  בשיטות  שינויים  בליגה  8ייתכנו  לפעילויות   קבוצות  ובהתאם 
 . הנבחרות

 :  FINA, בהתאם לתקנון קבוצות 3בין  שוויוןהכרעת דירוג סופי בליגות במקרה של 

 . המנצחת במשחקים בין הקבוצות  1

יקבע    מול אותה קבוצה  אם שוויון אז הפרש שערים  –. התוצאות נגד הקבוצה המדורגת במיקום הגבוה ביותר  2
 ולאחר מכן שערים שהובקעו.  

 . אם עדיין שוויון אז אותה בדיקה נגד הקבוצה המדורגת הבאה. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 .  22יוני – 21 נובמברדקות למשחק), 8* 4(  1/12/2006  גיל מינימום :(גברים) לאומית
 ימים לפחות בין משחק למשחק על פני עונת משחקים של חצי שנה לפחות.   3משחקים, הפרש של  15מינימום  

שחקנים נוספים מתחת לגיל    2. בנוסף מותר לרשום   FINAבהתאם לחוקת    13  –ו    1שוערים מספרים    כובעי
 שחקנים בסגל.   15בסך הכל יהיו עד   14,15כאשר מספרי הכובעים שלהם יהיו  18

 שיטה: 
 . משחקים מלא בבריכות האגודות בהתאם להגרלה אחדסיבוב שלב א': 

ותחתון  לביתחלוקה    –'  בשלב   העונה)עפ"י  (  עליון  מתחילת  מצטבר  בבריכות  ניקוד  כפול  סיבוב   :
 האגודות.  

לאחר מכן משחק בין מנצחות ובין מפסידות    (בבריכות האגודות)  .6-7,  5-8תחתון: משחק דרוג    בבית
 לקביעת דירוג סופי.  

 תקנון "פינא").וע"פ    נייטרליותבבריכות ( 2וגמר, סדרת הטוב מ  )2-3, 1-4( חצי גמר פליאוף עליוןב
  
   

 
 לאומית, ארצית:  18נוער   ליגת
 . 22  מאי -12  נובמברדקות למשחק),  8* 4.( 7200-3200/1/12ילידי 

 ימים לפחות בין משחק למשחק על פני עונת משחקים של חצי שנה לפחות.   3משחקים, הפרש של  15מינימום  
 זהה לליגת בוגרים לאומית.  :   (תלוי במספר קבוצות נרשמות)  שיטה

חוות דעת מאמן   וגביע לאחר קבלת  ליגה  וועדת  לליגות בהתאם למספר הקבוצות שיירשמו בהחלטת  חלוקה 
 וועדה מקצועית.  לאומי ויו"ר 

 
 

 לאומית, ארצית: , נערים61ליגת 
 . 22 יוני – 21  נובמבר) דקות למשחק.  7* 4. (  1/12/2005- 2010גילאי   

 משחקים לקבוצה.   2משחקים באמצעות טורניר של עד  12מינימום  
 משחקים.  7  –קבוצות)  8סבב אחד של כל הקבוצות (שיטה:    .1

(פעמיים אצל המדורגת יותר   3-, הטוב מ4-5,  3-6,  2-7, 1-8הצלבות בטורנירים (ימי ה', ו', ש'):  .2

 משחקים.  3 עד–גבוה) 

  3 עד–(מפסידות בוינגייט)  3-, הטוב מ 3-6נגד    2-7, 4-5נגד  1-8מנצחות בטורנירים (ימי ה', ו', ש'):  .3

 משחקים.

  – 2-הטוב מ יהיו בבריכות אגודות (בית חוץ) 3משחקים אחרים החל ממקום    ,טבווינגייגמר מנצחות   .4

 משחקים.  2

 שחקנים בטופס.   15בשנתון זה ניתן לרשום  •
 

 :)4(כדור  לאומית, ארצית 41נערים ליגות 
 . 21יולי  -20 נובמבר ).  7*4.  (1120-7200/1/12גילאי 

 .  16ליגת  ל  זההשיטה:   
  

 שחקנים בטופס המשחק.   18בשנתון זה ניתן לרשום  •
 

 ):3לאומית, ארצית (כדור  12נערים ליגות 
 . 21יולי   -20). נובמבר  דקות  5 *4.  (2013-0920/1/12גילאי 

 : , זמן מנוחה סביר בין כל משחקשבועות 6-8ארציים לפי מיקום, כל   2אזוריים,   4טורנירים:  6

 משחקים בטורניר).   2קבוצות בכל בית,  4( 1-4פעמים ייצור דירוג    X 4טורניר אזורי  .1

 טורנירים.  2בכל בית,    3-4טורנירים. מספרי  2בכל בית,  1-2מספרי  .2

 גובה).  0.7מ' רוחב,  2עם שערים קטנים ( 3משחקים בכדור  

 שחקנים בטופס המשחק. 18בשנתון זה ניתן לרשום 
 
 



  

 
 
 

 .)דקות למשחק  8*4( . 22  יוני– 21 נובמבר.   1/12/2006:)גברים(ארצית 
 דרישות : זהה לליגה לאומית  

 שיטה: 
 סיבובים בשיטת בית חוץ בבריכות האגודות.     3ליגה בת חלוקה לבתים (צפון/מרכז). שלב א': 
 . הצלבות בין הבתיםשלב ב': 

 שלב ג': חצי גמר וגמר בין המנצחות ומשחקי דירוג בין המפסידות.  
 
 

       מבנה ושיטות משחקים ליגות נשים/נערות:. (ב) 4

 .דקות למשחק 8* 4. 22 יוני  -21 נובמבר. 1/12/2006: נשים לאומית 

 שבת!-משחקי הליגה יתקיימו בימי רביעי

   FINAבהתאם לחוקת   13-ו  1שוערות מספרים  כובעי

 (דומה ללאומית גברים) שיטה:
 . סיבוב אחד משחקים מלא בבריכות האגודות בהתאם להגרלהשלב א': 

ותחתון    לביתחלוקה    –'  בשלב   העונה)עפ"י  (עליון  מתחילת  מצטבר  בבריכות  ניקוד  כפול  סיבוב   :
 האגודות.  

דרוג  ב משחק  תחתון:  ובין  6-7,  5-8פליאוף  מנצחות  בין  משחק  מכן  לאחר  האגודות)  (בבריכות   .
 מפסידות לקביעת דירוג סופי.  

 תקנון "פינא").בבריכות נייטרליות וע"פ  ( 2וגמר, סדרת הטוב מ  )2-3, 1-4( חצי גמר פליאוף עליוןב
  

 
 

 .  דקות) 7* 4( . 22 יוני  -21 נובמבר  ./1020-612/2001גילאי:   :51נערות 

 משחקים לקבוצה.   2משחקים באמצעות טורניר של עד   12דרישות : מינימום 
  ויתקצב   שהקבוצותקבוצות כדי  8. המטרה שיהיו מעל 15+    13תהיה מורכבת מבנות   15ליגת בנות  שיטה:    

הקבוצה תהיה בבית העליון). חלוקה לבית עליון ולבית תחתון לפי רמה ע"י המאמנים   13בנות מעל גיל  20%(

 הלאומיים, יו"ר הועדה המקצועית ומנכ"ל האיגוד. 

 משחקים.  8  –תחתון    \בית עליון  –בית חוץ   .1

 משחקים. 3עד  – 2-3, 1-4הצלבות:   .2

 משחקים.  3  עד–מפסידות  \מנצחות  – בית עליון גמר .3

 משחקים.   3עד   –ומטה.   5משחקי דירוג ממקומות  .4

 בטופס המשחק.  שחקניות 18בשנתון זה ניתן לרשום 
 
   

 דקות)   8* 4( 21 יוני– 20 . נובמבר4200/1/12- 8200גילאי:  :71נערות 

 ימים לפחות בין משחק למשחק על פני עונת משחקים של חצי שנה לפחות.   3משחקים, הפרש של  15מינימום  
מחצאי    2שני סיבובים משחקי בית חוץ ולאחר מכן  סדרות הטוב מ  שיטה (תלוי במספר קבוצות נרשמות) :    

 דרוג.  ימשחק  ובפליאוף תחתון.  3-2, 4-1 גמר
 השיטה תתעדכן בהתאם למספר הקבוצות הנרשמות.  

 שחקניות בטופס.    15בליגה זאת ניתן לרשום עד 
 

 

 

 



  

 

 

 

   : משחקי גביע. (ג) 4

 . 15, נערות 14, נערים 16, נערים  18 , נוער, נשיםגברים :הגרלה בין הקבוצות הנרשמות לליגותתתקיים 

 .  או מוסכמת על ידי הקבוצות בבריכה ניטרלית  באגודות. חצי הגמר וגמר , משחקיםנוק אאוט  -מוקדמות שיטה: 

 
 רישום שחקנים: . (א) מועדי ונהלי 5

 ועד לתאריכים הבאים:  1.9.21ניתן לרשום שחקן ממועד פתיחת ההרשמה 
 . 2021.12.30  עד ל -בליגות נערים, נערות, נוער, נשים ארצית וגברים ארצית  •
   .1230.12.20 -עד     -בליגות גברים לאומית ונשים לאומית  •

 
 0012:הרישום בכל תאריך עד לשעה  

 
 .  בלוג ליג 12:00עד השעה  האיגוד יטפל ברישום שחקנים שנרשמו לפחות יום לפני משחק •
שחקנים • ברישום  טיפול  יהיה  לא  ושבת  שישי    בשישי  יום  חמישי)  00:00(  ב  –(חצות  ראשון   -יום 

08:00(. 
 . לפני כל משחק  על הקבוצות לוודא רישום תקין במערכת הלוג ליג •

 
 את הרישום יש לבצע באופן הבא:

   : בתוכנת הלוג ליג, לסמן ביטוח ולהזין טופס בדיקה רפואיתחידוש שחקנים .א
חדשים .ב לקישור    :שחקנים  להיכנס  שחקנים      https://loglig.com/Activity/Form/6284יש  "רישום 

הלוגליג,חדשים"   ו  בתוכנת  נתונים  ת.   טופס (  טפסיםהלהזין  צילום   + חדש  שחקן  זהות   הרשמת 
 .  בתוכנה )תמונה עדכנית אישור חשיפה+  + וספח של אחד ההורים + אישור כשירות רפואית 

 
   מגיל המוגדר לליגה):  קטן. (ב) תקנון "אישור שחקן חריג" (שגילם 5

 תוגש בקשת חריג להחלטת וועדת ליגה וגביע באישור הנהלה. 
   –שני מועדים להגשת חריגים 

 עד יום תחילת הליגה.  - 1מועד 
 לפני)ביום  12(שעה  שעות לפני פתיחת הסיבוב השני. 48עד מסיום הסיבוב הראשון ו – 2מועד 

 חובה לקבל אישור האיגוד לפנייה שהוגשה. 
 
 שחקניות זרות  \שחקנים זרים . 6

 שחקנים/יות זרים.   2נשים יכולות לרשום עד   בוצות בליגה הלאומית גברים ובליגה לאומיתק
מרגע הרישום יהיו השחקנים חייבים להיכלל בטופס הרישום למשחקים  .  2202.1.03  בצע עד יתהרישום  

 ולהימצא בבריכה בעת המשחקים. 
 .  30/1-1/1 -ו 30/9-1/9לביצוע העברות הם:  LEN -מועדי ההעברות המאושרים ב -לידיעתכם

 
 הערות ודגשים לרישומי שחקנים: 

השחקנים הרשומים תחתיה מי   כל אגודה תסמן בקרב  , עד למועד פתיחת הליגה,בתחילת העונה •
היא מבקשת לרשום לעונת המשחקים הקרובה. האגודה גם תשלם את דמי רישום השחקנים  

   .הנ"ל במעמד חידוש הרישום 
בסעיף  • שמצוין  כפי  הרשמי  הרישום  מועד  תום  עד  חודש  לא  רישומם  אשר  שחקנית  או  שחקן 

 קודם,  ייחשב כשחקן חופשי הרשאי להירשם בכל קבוצה. 
 . ליג   בלוג  בתוכנת הניהול  "פעיל" השתתפות במשחקים תתאפשר רק לשחקנים בסטאטוס   •
באגודה אחרת, בטופס "כרטיס כפול" באישור    לבוגרים  ניתן לרשום שחקן נוער לליגה הלאומית  •

 שתי האגודות.  
 . מותרת הרשמת שחקן באגודה ביותר מליגה אחת •

  16  ארצית,    14לאומית ו    14(בו זמנית:    ילרשם בשתי ליגות באותה קבוצת גי שחקן אינו יכול לה •
 ).  , גברים ארצית וגברים לאומיתארצית 16לאומית ו 

 שחקן זר אינו יכול לשנות סטאטוס למתאזרח במהלך עונת פעילות.  •

https://loglig.com/Activity/Form/6284


  

ולא הגיע ללא קבלת אישור   • שחקן אשר הוזמן להגיע למשחק/טורניר רשמי של נבחרת ישראל 
 לא יוכל להשתתף במשחקי הליגה למשך עונת משחקים אחת.    האיגוד"ל ממנכ 

 
 בין אגודות ובין קבוצות באותו הגיל באותה אגודה:: שחקנים מועדי העברות. 7
 

לא    22/1220שעות לפני כל פתיחת ליגה בעונת המשחקים    72ועד    08:00בשעה     /1220/91מ    מועד ראשון:
   .כולל שישי שבת וייבדק רק ביום למחרת

 בחצות.   16.1.21עד   1.1.21 מועד העברות שני :
 
 . תשלומים 8

 . 2020/21 –תנאי להרשמה, כיסוי יתרת החוב לאיגוד מהעונה החולפת        
 פרוט השירותים לחודש החולף.   -בתחילת כל חודש, תועבר חשבונית לאגודה 

   . ולפעול בהתאם לנוהל חיוב אגודותד לסוף החודש בו הועברה החשבונית נדרש לשלם את החשבונית ע 
ק משחקי  ביטול  יגרור  בזמן  תשלום  האגודה  אי  הסדרת  לקבוצותיה   טכניים  הפסדים   ופסיקת בוצות  עד   ,

   התשלום. 
 

 . שיבוץ שופטים למשחקי ליגה/גביע:9
ישובצו שני שופטיםוישובץ שופט אחד למשחק, למעט בליגות לאומית גברים    ,ככלל (במידת  נשים, בהם 

   .האפשר)
 בנים .  16,18 שופטים גם בליגות  2משלב הפליאוף העליון ישובצו 

 שופטים משלב חצי הגמר.  2במשחקי גביע: ישובצו 
 קבוצה יכולה לבקש לשבץ שני שופטים. במידה ויתאפשר, הקבוצה תישא בעלות השופט הנוסף.  •

 
 דגשים ותקנות נוספות. 10   

מים  מאורגנות   ספורט   פעילויות   לגבי •   כדין   מוסמך  מאמן /    מדריך   בנוכחות   המבוצעות ,  בכדור 

המאמן מחויב בתעודת מדריך כדורמים מוכרת בישראל, במשחקים    16(חובה במשחקים עד גיל  

 :    המאמן מחויב בתעודת מאמן מוכרת בישראל) 16מעל גיל 
 . הפעילות במהלך  חובש או   אח  של נוכחות חובת יש   

ועבר  ,  הכשרה  שעות   100  שעבר  לאחר  ראשונה  עזרה  מגיש  תעודת  מחזיק  המאמן/    שהמדריך  ככל

, ובלבד  הפעילות  במהלך  נוסף  גורם  של  נוכחות   חובת   אין  האחרונות  השנים  3  -ב  ריענון  השתלמות 

   .שהמדריך/מאמן אינו משחק באותו משחק בו הוא על תקן חובש

ראשונה.    • עזרה  תיק  להימצאות  לדאוג  הביתית  הקבוצה  מכשיר  על  גם  להחזיק  מומלץ 

 דפיברילטור.  

קבוצהבאחריות   • מכל  אחד  מזכירות  נציג  להעמיד  להפעלת    הקבוצות  בקורס  הוסמך  אשר 

   מזכירות באמצעות איגוד הכדור מים בישראל.  

   ושעבר השתלמות באיגוד. מיומן בהפעלתה  ,שנה 16 לפחות מזכיר שגילו ישב  במזכירות משחקים,  •

 . בהתאם לחוקים החדשיםשניות חובה,  30/20לוח תוצאות ומתקני  •

 הקבוצה ביתית להכין לכל משחק טופס משחק/שיפוט רשמי.חובת  •

במשחקים שלא מתנהלים ע"י שופטים רשמיים חייבת הקבוצה המארחת להעביר בסיום המשחק, במייל,  •

 הליגה והגביע.  תאת טופס המשחק מלא בכל הפרטים, לרכז

הקבוצות  דקות    20עד   • מנהלי  או  מאמני  חייבים  משחק  כל  תחילת  ללפני  טופס    הגישהמשחקות  את 

 . כובעיהםעם רשימת שחקני קבוצתם, בציון המספרים המופיעים על  משחק לשופט המשחקה

ובדרך קרתה תקלה   • ואין  באפשרותה להגיע למקום המשחק, חייבת    בהסעהקבוצה אשר יצאה למשחק 

נציגי התייצבות  או  טלפון  באמצעות  המארחת,  והקבוצה  המשחק  שופט  לידיעת  זאת  בבריכת  להביא  ם 

 המשחק, ולקבל אישור בכתב או במקרה של שיחת טלפון את שם מקבל ההודעה על אי ההתייצבות. 

-,  יחשב כאיעליון  שלא עקב נסיבות כח דקות מהשעה שיועדה למשחק,    20-איחור של קבוצה למעלה מ •

 הופעה למשחק, בין אם זו הקבוצה האורחת שלא הגיעה או הקבוצה הביתית שאינה מוכנה.

יותר מקב •   דקות השופט יציין זאת בדו"ח המשחק והקבוצה תקבל קנס  10-וצה ביתית שתאחר למשחק 

 .  בהתאם לנספח התשלומים



  

ו/או  משחק עקב תנאי מזג אוויר באישור  דחיית  • ביום המשחק עד    בלבדמנכ"ל האיגוד    רכזת ליגה וגביע 

בה15:00השעה   הקבוצות  באחריות  חליפי  משחק  תיאום  ל .  וגביע  ודעה  ליגה  ולא  48תוך  רכזת  ,  שעות 

 ימומש סעיף "שינוי מועד משחק" בקנס הדחייה כפי שמפורט בחוזר. 

 . + זימון לוועדת משמעתלשני משחקים הרחקת שחקן על ברוטליות תהיה   •
מאמן   • מאמן/ע.  אחד    –הרחקת  ממשחק  מאמןהשעיה  בהן  הליגות  בוגרים/ותבכל  בליגות  למעט  ואז    -, 

                                                                              . בליגה זויורחק ממשחק  

 .   אלא אם הורחק בעבירה ברוטאלית  הרחקה ממשחק אחד ולא מהטורניר כולו  –הרחקת שחקן בטורניר  •

חברי   • השופטים,  הקבוצה,  מנהל  המאמן,  השחקנים,  ורק  אך  להימצא  רשאים  המשחק  בשדה 

 . מטעם האיגוד תפקיד  ובעלי משקיפיםהמזכירות  

משחק לצורך  מה כל אירוע חריג שהתרחש בשדה המשחק כולל לפני/ אחרי המשחק יחשב כחלק   •

 . אירועים משמעתיים

רשאיות,  להחליט תוך הסכמה    ולנשים  במידה ולא הופיע שופט רשמי, הקבוצות בליגה הלאומית לגברים •

הדדית כי המשחק יתקיים וינוהל ע"י שופטים נציגי קבוצות, ולרשום על טופס המשחק את הנוסח הבא  

ולחתום עליו:  "אנו החתומים מטה, ראשי הקבוצות, חותמים על הסכמתנו לקיים את המשחק כמשחק  

 רשמי אף על פי שלא הגיעו שופטים רשמיים". 

הליגות והמשחקים (למעט בשלבי חצאי הגמר והגמר בליגה והגביע בכל הליגות), חייבות הקבוצות  בשאר   •

. אי הסכמה לקיים המשחק ללא שופט רשמי תגרום לקביעת הפסד  לשחק במידה ולא הגיע שופט רשמי

וצה  טכני לקבוצה שסירבה להסכים למינוי שופט מוסכם. במידה ואינן באות לידי הסכם, חובה על כל  קב

 להעמיד שופט.  

 חובה על כל קבוצה להביא סט כובעים נוסף  –במשחקי גמר פלייאוף בכל הגילאים   •

 . הכובעיםבמשחקי ליגות הנשים כובע פלסטיק חייב להיות תואם לצבע  •

בלבד, במידה ולא, ייחשב   מנכ"ל האיגוד  רכזת ליגה וגביע ו/או  מוסכם בין הקבוצות באישור  מועדתיאום   •
 כמשחק דחוי לפי הסעיף הנ"ל ודמי הדחיה "בקשה לשינוי מועד משחק"

הנחיות • פי  על  משחק  שעת  ו/או  משחק  מועד  במתן  קבוצה  של  פעולה  שיתוף  הליגה    אי  ותכנית  רכזת 
 . המשחקים ייחשב כאי התייצבות למשחק המלווה בקנס והפסד טכני לקבוצה

 .12:00בשעה  בחודש הקודם לו  20-וגש עד הבקשה לשינוי מועד משחק ת  •
 
 
 
 
 

 פניות לאיגוד:
 

 הבאים:  בנושאיםככלל, אגודה תמנה נציג/ה אחד/ת מטעמה לפניות 
 

   rotem@isrwp.co.ilאימייל:   רכזת ליגות גביע - רותם גולן–  , אגודות וקבוצותלרישום שחקנים

   050-9975130נייד:  

 
 

 משחקים מוצלחת ומהנה לכולם!!!   עונתבברכת 

 

 
 עמית אבנר 

 מנכ"ל איגוד הכדור מים בישראל 
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   22/1220נספח: תשלומים לעונת  
 

 הרשמות (אגודה, קבוצות, שחקנים): 
 . ₪ 2500      רישום שנתי לאגודה 

 .  ₪ 125       רישום (וחידוש) לשחקן לשנה 
 . ₪ 3000      רישום שחקן זר 

 . ₪ 750    טופסי שחרור, העברה, השאלה, הסגר       
 .  ₪ 1200            נשים)ו רישום קבוצה למשחקי ליגה(למעט לאומית גברים       
 ₪   2000                              נשים ו רישום קבוצה לליגה לאומית גברים       
 .  ₪ 750     רישום קבוצה למשחקי הגביע      

 
 למשחק  רשמיים תשלום עבור עבודת שופט/ים  

 הקבוצה הביתית תישא בעלות השופט.  
 במשחקים ניטראליים, העלות תחולק בין הקבוצות.  

 
 .  ₪ 500  למשחק (בודד/או משחק בטורניר)עם שופט אחד, בכל הליגות:        
 ₪.  1000     למשחק עם שני שופטים:        
        

      
 : הקבוצות יחויבו בכל השלבים כולל רבע הגמר חצי הגמר ובגמר. גביע

 
 :במשחקים ניטרליים שימוש בריכה  תשלום עבור

 תתחלק בין שתי הקבוצות. כולל משחקי חצאי וגמר הגביע.  משקיף/כולל עלות חובש/סדרנות/מזכירות ניטרלית
 

 תשלום על אי הופעת קבוצה למשחק 
 קבוצה מארחת  קבוצה אורחת  

 שקל   5,000 שקל   3,000 לאומית גברים 
 שקל   1,800 שאר הליגות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שקל   3,000
 
 

   
 
 



  

 
 
 

 שונות
 

     . ₪ 3000 –ש"ח. שאר הליגות   6000   –לאומית פרישת קבוצה לאחר רישום:  •
ו/או שעה)  בקשה (שתאושר) לשנוי מועד משחק   • על הקבוצות לתת    .₪  500  –(תאריך 

 ימים. במידה ולא נקבע הקנס מוכפל! 3תאריך משחק חדש תוך 
 . ₪ 750  –שאר הליגות  . ₪ 2000 –לאומית  ערעור על תוצאות משחק:  •
 . ₪ 1000קנס  –שימוש בטפסי משחק לא תקניים  •
 שקל.  2,000 לאחר המועד להרשמות(באם יאושר): (קבוצה/שחקן) רישום ליגה •
 . ₪ 1000  –. במשחק ניטרלי ₪ 750 –במשחק ביתמזכירות  לא תקנית:  •
 . ₪ 2,000 –אי עמידה בהנחיות(הקמה/פרוק בריכה ובזמן) משחקים ניטרליים:  •
   ₪. 500 –דקות  10 -איחור קבוצה ביתית למשחק ביותר מ •
      .₪ 2,000. שאר הליגות ₪ 3,000לאומית   ערעור על החלטות ועדת ליגה וגביע:  •
   שעונים לא תקינים, בעיות סימונים  לדוגמא:  –  לא מוכן בזמן  /מגרש משחקים לא תקין •

– 1,000 ₪ . 
סגורות   • נעליים  ארוך,  מכנס  עם  להופיע  (נדרש  תקין  לא  בלבוש  הקבוצה  צוות  הופעת 

 ₪.  500 –וחולצת אגודה) למשחקי חצאי וגמרים 
 ₪.   500 –כיפות לא תואמות  •
 ₪.  500 –עם בגד ים של נבחרת ישראל   הופעת שחקן במסגרת אגודתו •
 לכל שחקן.  ₪   1000 –אי שחרור שחקנים לאימוני נבחרות ישראל   •
 ₪.   250  –טעות בהזנת מספר תעודת זהות שחקן  •
כל קבוצה תקצה נציג מטעמה לשיפוט. במידה    –ביטול משחק בגין אי הסכמה על שופט   •

 .  משחקל אי הופעהיוטל עליה קנס עבור וקבוצה מסרבת 
 ₪.   500 –אי התייצבות קבוצה/מאמן לטקס חלוקת מדליות  •
 ₪  500  –בזמן אירוע של נציג קבוצה/מאמן/שופט כניסה לבריכה   •
ולחייב כל קבוצה משתתפת להציב   • וגמר מים, רשאי האיגוד לדרוש  במשחקי הצלבות 

 ₪.  500מטעמה נציג במזכירות, המיומן בהפעלתה, ולא, תיקנס הקבוצה בסך של 
 
 

 
 

 
 


