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 נוסח קיים:
 

הגביע, בעונת  בפתיחת כל עונת משחקים, יתקיים משחק בין הקבוצה שהוכתרה כאלופת המדינה לבין מחזיקת
המשחקים הקודמת. המשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. במידה והקבוצה 
האלופה היא גם מחזיקת הגביע, יתקיים המשחק בין האלופה לבין הקבוצה שדורגה במקום השני. חלוקת 

 .ההכנסות תהיה בהתאם לקבוע בתקנון גביע המדינה לגבי משחק גמר הגביע
  

 נוסח מוצע:
 

בפתיחת כל עונת משחקים, יתקיים משחק בין הקבוצה שהוכתרה כאלופת המדינה לבין מחזיקת הגביע, בעונת 
. במידה והקבוצה האלופה היא גם מחזיקת הגביע, במגרשה של האלופההמשחקים הקודמת. המשחק יתקיים 

לקבוע  קת ההכנסות תהיה בהתאםיתקיים המשחק בין האלופה לבין הקבוצה שדורגה במקום השני. חלו
 א. לתקנון גביע המדינה.16בסעיף 

  
 

מישה חמתכולת האצטדיון המאושרת לקיום המשחק. עד  50%לקבוצה האורחת יוקצו כרטיסים בהיקף של 
לפני מועד ההתמודדות תשיב הקבוצה האורחת לקבוצה המארחת את כל הכרטיסים שלא נמכרו אלא  ימים

מכלל הכרטיסים שהוקצו למשחק. במקרה כאמור הקבוצה האורחת  10%ה פחות מאם הקבוצה האורחת מכר
מכלל  10%תשיב לקבוצה המארחת את כל הכרטיסים למעט ההפרש בין מספר הכרטיסים שנמכרו בפועל ל

כרטיסים, ולקבוצה האורחת  10,000הכרטיסים שהוקצו למשחק. לשם ההמחשה: אם למשחק הוקצו 
מהם יהיה עליה להשיב למארחת שבוע לפני מועד ההתמודדות   500היא מכרה רק  כרטיסים אך 5,000הועברו 

  הכרטיסים היא תשמור ברשותה ותוכל למכור עד מועד המשחק. 500כרטיסים כאשר את יתרת  4,000
 

 :דברי הסבר
 

י אלופת המדינה היא שפותחת את משחקיה באירופה בשלב המוקדם ביותר ובשל כך מגרשה הביתי מוכן לפנ
יתר המגרשים; קיום משחק זה, הראשון בעונה, במגרש הביתי של האלופה, מאפשר זמן נוסף, חיוני ונחוץ, 

 לשיקום והכנת משטחי הדשא האחרים לקראת עונת המשחקים בשאר המגרשים המשמשים את התחרות. 
 

ת מלוא כן מוצע לאפשר חלוקה שוויונית של הכרטיסים אך במקרה בו הקבוצה האורחת לא תמכור א
לפני קיום המשחק תוכל המארחת להקצות כרטיסים נוספים לקהלה  חמישה ימיםהכרטיסים שברשותה עד 

הביתי באופן שיאפשר מגרש מלא ומיקסום ההכנסות לכל הצדדים )אך בכל מקרה לקבוצה האורחת תישמר 
 מכלל הכרטיסים, גם אם לא נמכרו(. 10%הקצאה עד ליום המשחק של 

 
 


