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 נוסח קיים
 

הקבוצות האירופאיות תקיימנה שני משחקי התמודדות על העפלה לשלב חצי הגמר: המשחק הראשון 
יהיה משחק "אלוף האלופים" אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון האליפות והמשחק השני יהיה 
משחק נפרד אשר ייערך בין שתי הקבוצות אשר אינן משתתפות ב"אלוף האלופים" )"התמודדות 

את התמודדות האירופאיות תארח הקבוצה אשר סיימה במקום יותר גבוה בטבלת  האירופאיות"(.
הליגה במהלך העונה הקודמת. המנצחת באלוף האלופים והמנצחת בהתמודדות האירופאיות 

  .תעפילנה אף הן למשחקי חצי גמר גביע הטוטו
 

 נוסח מוצע
 

ב חצי הגמר: המשחק הראשון הקבוצות האירופאיות תקיימנה שני משחקי התמודדות על העפלה לשל
והמשחק השני יהיה  אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון האליפותיהיה משחק "אלוף האלופים" 

משחק נפרד אשר ייערך בין שתי הקבוצות אשר אינן משתתפות ב"אלוף האלופים" )"התמודדות 
בוה בטבלת האירופאיות"(. את התמודדות האירופאיות תארח הקבוצה אשר סיימה במקום יותר ג

הליגה במהלך העונה הקודמת. המנצחת באלוף האלופים והמנצחת בהתמודדות האירופאיות תעפלנה 
אלוף האלופים, התמודדות האירופאיות ומשחקי  מובהר כי .אף הן למשחקי חצי גמר גביע הטוטו

הדירוג )בשתי הליגות( יראו אף הם כחלק ממשחקי גביע הטוטו ככל הנוגע למניין ההתראות 
מטר )לפי סעיף  11לתקנון המשמעת(, הכרעה בבעיטות  2ב  16)כרטיסים צהובים, כמפורט בסעיף 

  )ב( לתקנון משחקי גביע המדינה אך ללא הארכה( ומספר החילופים המותר )חמישה(.6
  

 
 
 
 

 ( לתקנון האליפות1)12תיקון סעיף 
 

 נוסח קיים
וכתרה כאלופת המדינה לבין מחזיקת בפתיחת כל עונת משחקים, יתקיים משחק בין הקבוצה שה

הגביע, בעונת 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 

גביע המדינה לגבי משחק גמר שדורגה במקום השני. חלוקת ההכנסות תהיה בהתאם לקבוע בתקנון 
ללא הארכה( (מטר  11דקות, יבעטו הקבוצות בעיטות  90ככל ולא תושג הכרעה לאחר סיום  .הגביע

התראות )כרטיסים צהובים( במשחק אלוף האלופים  .( לתקנון גביע המדינה2ב ) 6כמפורט בסעיף 
 .לתקנון המשמעת (2ב ) 16ימנו כהתראות אשר ניתנו במשחקי גביע הטוטו כאמור בסעיף 

 
 נוסח מוצע

בפתיחת כל עונת משחקים, יתקיים משחק בין הקבוצה שהוכתרה כאלופת המדינה לבין מחזיקת 
הגביע, בעונת המשחקים הקודמת. המשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע על ידי ועדת הליגה 

הגביע, יתקיים המשחק בין האלופה לבין הקבוצה  והגביע. במידה והקבוצה האלופה היא גם מחזיקת
שדורגה במקום השני. חלוקת ההכנסות תהיה בהתאם לקבוע בתקנון גביע המדינה לגבי משחק גמר 

ללא הארכה( (מטר  11דקות, יבעטו הקבוצות בעיטות  90ככל ולא תושג הכרעה לאחר סיום  .הגביע
אות )כרטיסים צהובים( במשחק אלוף האלופים התר .( לתקנון גביע המדינה2ב ) 6כמפורט בסעיף 

 .( לתקנון המשמעת2ב ) 16ימנו כהתראות אשר ניתנו במשחקי גביע הטוטו כאמור בסעיף 
 
 
 

 
 
 
 



 
 )ה( נספח ב' )ליגה לאומית( לתקנון גביע המדינה3תיקון מוצע לסעיף 

 
 נוסח קיים

 
ה. בהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ"ל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום הקבוצות בסיום עונת 

 המשחקים הקודמת )כאשר כל מיקום בליגה הלאומית יגבור על מיקום בליגה א'(.
 

 נוסח מוצע
 

ת ה. בהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ"ל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום הקבוצות בסיום עונ
ובמקרה בו שתי המשחקים הקודמת )כאשר כל מיקום בליגה הלאומית יגבור על מיקום בליגה א' 

, במקרה של שוויון הקבוצות עלו מליגה א' זו בעלת הניקוד הגבוה יותר בעונה הקודמת תגבר
בניקוד יקבע הדירוג על פי הפרש השערים הגבוה יותר בעונה הקודמת, ובמקרה של שוויון 

 .הגרלה בין הקבוצות מוחלט תבוצע
  



 


