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תיקוני תקנון שאושרו בהנהלת
ה30.8.2011-
02.12.09
ההתאחדות ביוםמיום
ופורסמו באתר ההתאחדות ביום
ה13.09.2011-

--

הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות תיקון לסעיף  1ג ( – )3ליגות לנערים ב
נוסח קיים:
()3

ליגה לנערים ב’ ארצית –  2מחוזות :צפון ודרום 16 ,קבוצות בכל מחוז.

(3א)

ליגה לנערים ב’ – מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס למספר
הקבוצות שנרשמו ,אולם בכל מקרה לא יפחת מספרן של הקבוצות בכל מחוז ,בתחילת עונת המשחקים ,מ8-
קבוצות.

נוסח מוצע:
()3

ליגה לנערים ב’ ארצית 2 -מחוזות :צפון ודרום 14 ,קבוצות בכל מחוז.

(3א)

ליגה לנערים ב’ – מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס
למספר הקבוצות שנרשמו ,אולם בכל מקרה לא יפחת מספרן של הקבוצות בכל מחוז ,בתחילת עונת
המשחקים ,מ 8-קבוצות.



תקנון האליפות תיקון לסעיף 12ז - 1ליגות לנערים ב
נוסח קיים:
ז.1

שיטות עליות וירידות מליגה לליגה – בליגות לנערים ב’
( )1בעונת משחקים בה נפתחו  6ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה במקום
הראשון – שלוש קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז צפון ושלוש קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז דרום .מכל מחוז
בליגה ארצית תרדנה לליגות המחוזיות שלוש קבוצות ,אשר בתום אותה עונה דורגו במקומות .16,15,14
( )2בעונת משחקים בה נפתחו  5ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה במקום
הראשון -ומליגה ארצית (צפון ודרום) תרדנה  5קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות  16,15במחוז אחד
ומקומות  16,15,14במחוז השני.
( )3בעונת משחקים כאמור בסעיף ( )2לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות לגבי מספר היורדות ( 2או .)3

נוסח מוצע:
ז.1

שיטות עליות וירידות מליגה לליגה – בליגות לנערים ב’
( )1בעונת משחקים בה נפתחו  6ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה
דורגה במקום הראשון – שלוש קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז צפון ושלוש קבוצות יעלו לליגה
ארצית מחוז דרום .מכל מחוז בליגה ארצית תרדנה לליגות המחוזיות שלוש קבוצות ,אשר בתום אותה
עונה דורגו במקומות .14,13,12
( )2בעונת משחקים בה נפתחו  5ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה
דורגה במקום הראשון – ומליגה ארצית (צפון ודרום) תרדנה  5קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות
 14,13במחוז אחד ומקומות  14,13,12במחוז השני.
( )3בעונת משחקים כאמור בסעיף ( )2לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות לגבי מספר היורדות
( 2או .)3

דברי הסבר:
התיקונים קובעים כי מספר הקבוצות שישובצו בליגות הארציות לנערים ב’ יהא  14ולא .16
התיקונים ייכנסו לתוקף החל מעונת המשחקים .2012/13



תיקוני תקנון שאושרו בהנהלת
ה20.12.2011-
02.12.09
ההתאחדות ביוםמיום
ופורסמו באתר ההתאחדות ביום
ה22.12.2011-

--

הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות  -הוספת סעיף  5ג4( .א)
נוסח קיים:
()4

על מגרש ביתי אחד לא תשחקנה יותר מאשר  6קבוצות ביתיות במשך עונת משחקים.

נוסח מוצע:
()4א

על מגרש ביתי אחד לא תשחקנה יותר מאשר  6קבוצות ביתיות במשך עונת משחקים ,בכפוף לאמור
בס”ק ב’ להלן.

()4ב

על מגרש ביתי של קבוצה בליגה מקצוענית לא תשחקנה יותר מאשר  3קבוצות בליגה מקצוענית מאותה
ליגה ,במשך עונת משחקים.
לועדת הליגה והגביע הסמכות ,במקרים חריגים ,לאשר קיום משחק מסויים במגרש כאמור ,גם אם משחקות
עליו קבוצות במספר העולה על הנקוב בסעיף.

דברי הסבר:
התיקון מגביל את מספר הקבוצות היכולות לשחק באותו מגרש המשמש קבוצה בליגה מקצוענית.



תקנון האליפות  -תיקון לסעיף  12ג )8( .ו)9(-
נוסח קיים:
()8

(.)9

על אף האמור בס”ק  7–3לעיל ,במשחקי ליגה ג’ ,במשחקי ליגת נשים וכן במשחקי ליגת נוער עילית ,נוער מחוזית
ונערים א’ מחוזית ,תחולנה ההוראות הבאות:
(א)

אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר הנצחונות ,היינו
הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם במקום הגבוה יותר ,השניה במספר
הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.

(ב)

במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות והן בנצחונות ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים,
בין לצורך קביעת האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי ,ייערך בין קבוצות אלה משחק
מכריע ,כאמור בס”ק  7לעיל.

על אף האמור בס”ק  3-7לעיל ,במשחקי ליגה ב’ ,תחולנה ההוראות הבאות:
(א)

אם מספר הנקודות של שתי הקבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר הנצחונות ,היינו
הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם במקום הגבוה יותר ,השניה במספר
הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה

(ב)

במקרה שוויון בין שתי קבוצות או יותר גם בנקודות וגם במספר הנצחונות  -ייקבע הדירוג בטבלה בהתייחס
למשחקים שהתקיימו בין שתי הקבוצות או יותר המצויות במצב של שוויון כאמור לעיל .הקבוצה שצברה את
מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקים ביניהן תדורג ראשונה בין שתי הקבוצות או יותר המצויות במצב של
שוויון .במידה ומספר הנקודות שצברו הקבוצות (שבשוויון במשחקים בניהן) במהלך העונה יהיה שווה ,יקבע
הפרש השערים במשחקים שהתקיימו בניהן .במקרה של שוויון גם בנקודות וגם בהפרש השערים במשחקים
ביניהן ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ במשחקים בין הקבוצות המצויות בשוויון.

(ג)

במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות ,הן בנצחונות והן במשחקים שהתקיימו ביניהן במהלך העונה (ע”פ
הקריטריונים הקבועים בס”ק (ב) לעיל) ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים ,בין לצורך קביעת
האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי ,ייערך בין קבוצות אלה משחק מכריע ,כאמור
בס”ק  7לעיל.

נוסח מוצע:
()8

()9

על אף האמור בס”ק  7–3לעיל ,במשחקי ליגת נשים וכן במשחקי ליגת נוער עילית ,נוער מחוזית ונערים
א’ מחוזית ,תחולנה ההוראות הבאות:
(א)

אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר הנצחונות,
היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם במקום הגבוה יותר,
השניה במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.

(ב)

במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות והן בנצחונות ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת
המשחקים ,בין לצורך קביעת האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי ,ייערך בין
קבוצות אלה משחק מכריע ,כאמור בס”ק  7לעיל.

על אף האמור בס”ק  3-7לעיל ,במשחקי ליגה ב’ ובמשחקי ליגה ג’ תחולנה ההוראות הבאות:
(א)

(ב)

אם מספר הנקודות של שתי הקבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר הנצחונות,
היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם במקום הגבוה יותר,
השניה במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה
במקרה שוויון בין שתי קבוצות או יותר גם בנקודות וגם במספר הנצחונות  -ייקבע הדירוג בטבלה
בהתייחס למשחקים שהתקיימו בין שתי הקבוצות או יותר המצויות במצב של שוויון כאמור לעיל.



הקבוצה שצברה את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקים ביניהן תדורג ראשונה בין שתי
הקבוצות או יותר המצויות במצב של שוויון .במידה ומספר הנקודות שצברו הקבוצות (שבשוויון
במשחקים בניהן) במהלך העונה יהיה שווה ,יקבע הפרש השערים במשחקים שהתקיימו בניהן.
במקרה של שוויון גם בנקודות וגם בהפרש השערים במשחקים ביניהן ,יקבע מספר השערים
שהובקעו במשחקי החוץ במשחקים בין הקבוצות המצויות בשוויון.
(ג)

במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות ,הן בנצחונות והן במשחקים שהתקיימו ביניהן במהלך
העונה (ע”פ הקריטריונים הקבועים בס”ק (ב) לעיל) ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים,
בין לצורך קביעת האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי ,ייערך בין קבוצות
אלה משחק מכריע ,כאמור בס”ק  7לעיל.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי שיטת דירוג הקבוצות במשחקי ליגה ג’ תהא כאמור בס”ק ( )9ולא כאמור בס”ק (.)8

10

תקנון האליפות  -נספח ה’  -ליגת נשים
נוסח קיים:
סעיף  - 5.11.2יימחק.
נוסח מוצע:
קבוצות ילדות ונערות
“5.19

קבוצת ילדות היא קבוצה אשר נרשמה בהתאחדות ,בין אם היא מסונפת לקבוצת בוגרים/בוגרות ובין
אם היא רשומה באופן עצמאי.
רשאיות לשחק בקבוצת ילדות שחקניות אשר נולדו בשנתונים אשר נקבעו ע”י ועדת הליגה והגביע
כשנתוני ילדות.

5.20

קבוצת נערות היא קבוצה אשר נרשמה בהתאחדות ,בין אם היא מסונפת לקבוצת בוגרים/בוגרות ובין
אם היא רשומה באופן עצמאי.
רשאיות לשחק בקבוצת נערות שחקניות אשר נולדו בשנתונים אשר נקבעו ע”י ועדת הליגה והגביע
כשנתוני נערות.

5.21

ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר רישום ושיתוף של שחקניות בשנתון ילדות ,בקבוצת נערות וכן
לאשר רישום ושיתוף של שחקניות בשנתון נערות ,בקבוצת ילדות וזאת במקרים בהם סבורה הועדה
כי הדבר דרוש לשם ניהול של משחקי הליגה וכן במקרים בהם הוגשו בקשות הנתמכות באישורים של
גורם מוסמך .בכל מקרה לא תאשר ועדת הליגה והגביע רישום ושיתוף ,כאמור ,בפער של יותר משני
שנתוני גיל.

5.22

שחקניות עד גיל  13רשאיות להירשם ולשחק ,בו זמנית ,הן בקבוצת ילדות והן בקבוצת ילדים.

5.23

קבוצה בליגת הנשים הראשונה חייבת לרשום בשורותיה קבוצת נערות.

5.24

מבנה ליגת/ות ילדות ומבנה ליגת/ות נערות וכן שיטת המשחקים בליגות אלה ייקבעו ע”י ועדת הליגה
והגביע ,בין השאר בהתייחס למספר הקבוצות ולמספר השחקניות שנרשמו.

5.25

נספח ז’ לתקנון האליפות יחול ,בהתאמה ,על ליגת ילדות”.
דברי הסבר:

התיקון מסדיר את פעילות ליגות ילדות ונערות.
מ - 1תקנון אליפות  -נספח ה’ -ליגת נשים
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הודעות ההתאחדות

- 13 -

עומס חום :הנחיות והמלצות למשחקי נוער נערים וילדים
החל מעונת המשחקים  2011-12תפעל ההתאחדות בנוהל הבא לטובת ביטול משחקים בעקבות עומס חום .הנחיות אלו הינן
בהתאם להחלטת מזכירות ההתאחדות שהתקבלה על בסיס המלצות הועדה הרפואית.
הנחיות אלו תהיינה בתוקף מתחילת חודש אפריל ועד לסוף חודש אוקטובר של כל שנה קלנדרית.
הגדרות:
•
•
•

“עומס חום”  -שילוב בין טמפרטורה ולחות.
“עומס חום קיצוני”  -מעל  30יא”ן (יחידות אי נוחות).
“עומס חום כבד”  -מעל  28יא”ן (יחידות אי נוחות).

הנחיות:
• במקרה של עומס חום קיצוני – תינתן הודעה על ביטול משחקים.
• במקרה של עומס חום כבד – יתקיימו המשחקים בתנאים הבאים:
 .1בכל מחצית תינתן הפסקת מים של כ 5 -דקות באזור מוצל.
 .2במקום בו מתקיימת ההפסקה יהיו מים קרים בכמות המספיקה לשתיה ולקירור ,במידת הצורך (לדוגמא :צינור מים
בקרבת מקום) .
 .3אזור מוצל.
לוח זמנים לביצוע:
• החלטה על ביטול משחק במקרה של עומס חום קיצוני או הנחיות נוספות במקרה של עומס חום כבד – תתקבל
ע”י ההתאחדות עד יום שישי בשעה  10:00בבוקר ותימסר לקבוצות ולשופטים עד יום שישי בשעה  12:00ע”י
ההתאחדות.
דשא סינטטי:
•
•
•

במקרה שהמשחק מתקיים על דשא סינטטי ,באחריות הקבוצה המארחת להשקות את הדשא הן בסמוך לפני
המשחק והן במהלך ההפסקה בין שתי המחציות למשך כ 5 -דקות בכל פעם באופן שווה על פני כל המשטח.
הנחייה זו תקפה לחודשים :מאי ,ספטמבר ואוקטובר.
באחריות שופט המשחק לוודא שאכן הנחייה זו מתבצעת.

חינוך והדרכה:
•

האגף הרפואי יארגן השתלמות בנושא “עומס חום” שמטרתה ללמד ולרענן בעיות רפואיות העלולות לקרות בעומס
חום .יום העיון יהיה מיועד למנהלים מקצועיים במחלקות נוער ,מנהלי קבוצות ,מאמנים ,מאמני כושר וצוות רפואי.

•

הדרכה בנושא תועבר גם לאיגוד השופטים.
בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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לכבוד
קבוצות המסונפות

הנדון :שכ”ט בוררים
הרינו להודיעכם כי נשיאות בית הדין העליון אישרה ביום  15/09/11את העדכון בשכ”ט הבוררים כדלקמן:
 .1שכ”ט בורר יהיה כדלקמן:
 ₪ 400לשעה
 1.1בתביעות שעד ₪ 30,000
 ₪ 500לשעה
 1.2בתביעות שמעל  ₪ 30,000ופחות מ₪ 100,000-
 ₪ 600לשעה
 1.3בתביעות שמעל ₪ 100,000
 ₪ 100נוספים לשעה
 1.5סעדים שאינם כספיים הנוספים לתביעה כספית
(אבל לא יותר מ ₪ 700-לשעה).
 .2לשכר יצטרף מע”מ כחוק.
 .3מספר שעות לחיוב בשכר בורר ,עבור עבודת הבורר שאיננה דיון עם הצדדים ו/או ב”כ ,לא יעלה על  4שעות בסעיף
 5 ,1.1.1.שעות בסעיף  6 ,1.1.2שעות בסעיף  ,1.1.3והכל בכפוף לכל הסכם אחר שנקבע בכתב בין הבורר לבין
הצדדים.
 .4כללים אלה והמחליפים את הכללים מיום  20.12.10ותחולתם מיום  15.09.11לגבי בוררות שלא החלה עד אז.

בברכת הספורט

ההתאחדות לכדורגל בישראל
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מיום 02.12.09

התאחדות
הודעות
הוראות שעה
הוראות שעה
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הוראת שעה לעונת המשחקים  2011/12בעניין ליגות נוער
בהתאם לתקנון האליפות ,בתום עונת המשחקים אמורות לרדת משתי הליגות הארציות  6קבוצות ( 3ממחוז צפון ו 3 -ממחוז
דרום) וצריכות היו לעלות  6קבוצות מליגות המחוזיות (הראשונה מכל אחד מ 6 -המחוזות).
לאחר תום מועד הרישום בליגות נוער (מחוזית) התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות ולכן אוחדו מחוזות באופן שבו
שובצו הקבוצות שנרשמו ב 4 -ליגות מחוזיות במקום  .6מחוז צפון ( 16קבוצות) ,מחוז השרון ( 14קבוצות) ,מחוז מרכז (10
קבוצות) ומחוז דרום ( 10קבוצות).
נוכח האמור לעיל ,יש לקבוע סדרי העליות והירידות מליגת נוער ארצית (מחוז צפון ומחוז דרום) לליגת נוער מחוזית בהתייחס
למס’ המחוזות כאמור לעיל .לפיכך ,ההנהלה מתבקשת לקבוע כהוראת שעה לעונת המשחקים  ,2011/12כי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער ארצית מחוז צפון (מקומות  13ו )14 -תרדנה לליגת
נוער מחוזית.
הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער ארצית מחוז דרום (מקומות  13ו )14 -תרדנה לליגת
נוער מחוזית.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2011/12במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז צפון) תעלה לליגת
נוער ארצית.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2011/12במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז שרון) תעלה לליגת
נוער ארצית.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2011/12במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז מרכז) תעלה
לליגת נוער ארצית.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2011/12במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז דרום) תעלה לליגת
נוער ארצית.
ארבעת העולות מהליגה המחוזית ישובצו על ידי ועדת ליגה וגביע בליגת נוער ארצית על פי שיקול דעתה תוך מתן
דגש למיקומן הגיאוגרפי.
הנהלת ההתאחדות מתבקשת לקבוע הוראת שעה ,כאמור לעיל.
בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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הוראת שעה לעונת המשחקים  2011/12בעניין נערים א’
להזכירכם ,סע’  12ז לתקנון האליפות קובע כי:
שיטות עליות וירידות מליגה לליגה – בליגות לנערים א’
( )2בעונת משחקים בה נפתחו  5ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון
– ומליגה ארצית (צפון ודרום) תרדנה  5קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות  13,14במחוז אחד ומקומות 14 ,13 ,12
במחוז השני.
( )3בעונת משחקים כאמור בסעיף ( )2לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות לגבי מספר היורדות ( 2או .)3
בשל העובדה כי לקראת עונת המשחקים  2011/12נרשמו מספר קבוצות בגיל נערים א’ המספיק לשיבוץ  5ליגות מחוזיות,
יתקיים האמור בתקנון לפיו בתום עונת המשחקים תרדנה  2הקבוצות שתסיימנה במקום  14 ,13מליגת נערים א’ ארצית צפון
ו 3 -קבוצות שתסיימנה במקומות  14 ,13 ,12בליגת נערים א’ ארצית דרום.
בתום עונת המשחקים  2011/12תעלנה הקבוצות שתדורגנה ראשונות בליגות נערים א’ צפון וצפון  1לליגת נערים א’ ארצית
צפון .קבוצות שתדורגנה ראשונות בליגות שרון ,מרכז ושפלה יעלו לליגת נערים א’ ארצית דרום.
בהמשך לסעיף ( )3כאמור לעיל יובהר ,כי בעונת המשחקים האחרונה שבה היו חמישה מחוזות ,עונת  ,2010/11מספר
היורדות מליגת נערים א ארצית דרום היו שתיים ומליגת נערים א ארצית צפון היו שלוש.
בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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הנדון :הוראת שעה לעונת המשחקים  2011/12בעניין נערים ב’
 .1הקבוצות שידורגו במקומות  1-7בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ שרון ישובצו לליגת נערים ב’
ארצית צפון בעונת .2012/13
שתי הקבוצות הדרומיות מבין השבע ישובצו במחוז דרום.
 .2הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ צפון ישובצו לליגת נערים ב
ארצית צפון בעונת .2012/13
 .3הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ מפרץ ישובצו לליגת נערים ב
ארצית צפון בעונת .2012/13
 .4הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ שומרון ישובצו לליגת נערים ב
ארצית צפון בעונת .2012/13
 .5הקבוצות שידורגו במקומות  1-7בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ מרכז ישובצו לליגת נערים ב’
ארצית דרום בעונת .2012/13
 .6הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ דרום ישובצו לליגת נערים ב
ארצית דרום בעונת .2012/13
 .7הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ שפלה ישובצו לליגת נערים ב
ארצית דרום בעונת .2012/13
 .8הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ דן ישובצו לליגת נערים ב ארצית
דרום בעונת .2012/13
 .9הקבוצות שידורגו במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים  2011/12בליגת נערים ב’ יזרעאל ישובצו לליגת נערים ב
ארצית צפון בעונת .2012/13

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל

הוראת שעה בנושא החלפת ביתיות בשל מצב בטחוני
ניתנה הוראת ע”י גורם מוסמך האוסרת על ההתאחדות לקיום משחקים באזורים מסוימים בשל מצב בטחוני ,רשאית ועדת
הליגה והגביע ,לשם קיום סדיר של משחקי ליגה או גביע ,להורות על החלפת ביתיות ,כך שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה
כקבוצה מארחת בסיבוב הראשון (ואשר נאסר על קיום המשחק במגרשה) יועתק ,בסיבוב זה ,למגרשה הביתי של הקבוצה
האורחת ובהתאמה תוחלף הביתיות בין שתי קבוצות אלה גם בסיבוב השני.

										
										

20
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