
10

נספח ב’

שנתוני הליגה לעונת המשחקים 2016/17

1997 ומטה בוגרים: 

01.01.1998  -   31.12.1999 נוער: 

01.01.2000  -   31.12.2000 נערים א’: 

 01.01.2001  -   31.12.2001 נערים ב’: 

01.01.2002  -   31.12.2002 נערים ג’: 

01.01.2003  -   31.12.2003 ילדים א’: 

01.01.2004  -   31.12.2004 ילדים ב’: 

01.01.2005  -   31.12.2005 ילדים ג’: 

01.01.2006  -   31.12.2006 טרום א’: 

01.01.2007  -   31.12.2007 טרום ב’: 

01.01.2008  -   31.12.2009 טרום ג’: 

ליגות נשים

1997 ומטה בוגרות: 

01.01.1998  -   31.12.2002 נערות: 

01.01.2003  -   31.12.2005 ילדות: 

01.01.2006  -   31.12.2008 טרומיות: 

11

נספח ג’             

טופס שיתוף שחקני בוגרים המורשים לשחק בקבוצת הנוער

אני הח”מ מורשה חתימה מטעם מועדון הכדורגל__________________ מבקש לרשום את השחקנים 
הרשומים בטבלה שלהלן כשחקני קבוצת בוגרים המורשים לשחק גם בגיל נוער )בהתאם לסעיף 3 ח’ 11 

לתקנון הרישום(.

אישור ההתאחדות תעודת זהותתאריך לידהשם משפחהשם פרטי
)מאושר/לא מאושר(

.1

.2

.3

.4

.5

.6

כמו כן הנני מאשר בזאת כי: 
או  הקודמת  המשחקים  עונת  בכל  המועדון  של  הנוער  בקבוצת  רשומים  היו  הנ”ל  השחקנים   .1

שהושאלו בעונת המשחקים הקודמת וחזרו לקבוצת האם בה שיחקו מרבית שנותיהם.

השחקנים הנ”ל הינם ילידי שנת 1997.  .2

ידוע לנו כי נוכל לרשום עד 4 מהשחקנים הנ”ל בטופס של כל משחק במסגרת הליגה/גביע הנוער,   .3
ולשתף בו זמנית לא יותר משלושה שחקנים מבין הארבעה הרשומים בטופס המשחק.

כשחקני  הנ”ל  השחקנים  לרישוי  בכפוף  ינתן  הנ”ל  השחקנים  לשיתוף  סופי  אישור  כי  לנו  ידוע   .4
וכמו כן רק לאחר קבלת מסמך רשמי  הקבוצה הבוגרת של המועדון, עמידה בכל תנאי התקנון 

מההתאחדות לכדורגל.

חותמת הקבוצהחתימהתאריך חתימהשם משפחהשם פרטי

אישור ההתאחדות לכדורגל:
)ראה  מאושרים  מאושרים/לא  הנ”ל  השחקנים 
הערה( לשחק בקבוצת הנוער של קבוצתך בעונת 
במידה  לבך:  לתשומת   .2016/17 המשחקים 
ושחקן טרם אושר והשתנה סטאטוס הרישוי שלו 
בקבוצה הבוגרת - נא פנה לח”מ בשנית לאישור 

מחודש.

1998

)ראה  מאושרים  מאושרים/לא  הנ"ל  שחקנים 
בעונת  קבוצתך  של  הנוער  בקבוצת  לשחק  הערה( 
המשחקים 2017/18. לתשומת לבך: במידה ושחקן 
טרם אושר והשתנה סטאטוס הרישוי שלו בקבוצה 

הבוגרת - נא פנה לח"מ בשנית לאישור מחודש
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נספח ב’

שנתוני הליגה לעונת המשחקים 2016/17

1997 ומטה בוגרים: 

01.01.1998  -   31.12.1999 נוער: 

01.01.2000  -   31.12.2000 נערים א’: 

 01.01.2001  -   31.12.2001 נערים ב’: 

01.01.2002  -   31.12.2002 נערים ג’: 

01.01.2003  -   31.12.2003 ילדים א’: 

01.01.2004  -   31.12.2004 ילדים ב’: 

01.01.2005  -   31.12.2005 ילדים ג’: 

01.01.2006  -   31.12.2006 טרום א’: 

01.01.2007  -   31.12.2007 טרום ב’: 

01.01.2008  -   31.12.2009 טרום ג’: 

ליגות נשים

1997 ומטה בוגרות: 

01.01.1998  -   31.12.2002 נערות: 

01.01.2003  -   31.12.2005 ילדות: 

01.01.2006  -   31.12.2008 טרומיות: 


