חוזר רשמי מס' 1
עונת המשחקים 2016/2017
.1

אתר אינטרנט ופייסבוק
כתובת אתר האינטרנט של איגוד הכדורעwww.iva.org.il :
כתובת הפייסבוקisrvolley@ :

.2

תארי תחילת עונת המשחקי  2016/2017לכל קבוצות האיגוד:
.2.1

ליגת על גברי :יו שלישי ה" 1/11/2016

.2.2

4/11/201
4/11/2016
ליגת על נשי :יו שישי ה" /2016

.2.3

יתר ליגות האיגוד יחלו במהל החודשי אוקטובר " נובמבר )יפורס
בהמש(.

.2.4

מועדי משחקי גביע המדינה וגביע האיגוד יפורסמו בהמש.
קבוצה שאינה רוצה להשתת במפעל גביע האיגוד )לאומית וארצית(
עליה להודיע בכתב עד לסיו מועד ההרשמה לליגות.

.3

הרשמת קבוצות
.3.1

לא תירש קבוצה ,אלא א סילקה ו/או הסדירה האגודה אליה
משתייכת אותה קבוצה את כל חובותיה לאיגוד )אולמות וחופי( עד
מועד סיו הרשמה.

.3.2

מועד אחרו( לרישו קבוצות )כולל נוער ונערי(:
.17:00
 16/8/201בשעה 17:00
16/8/2016
יו שלישי ה" /2016

.3.3

הלי הרישו של קבוצות ושחקני הינו הלי ממוחשב אינטרנטי .בימי
הקרובי נשלח מידע בנוגע לאופ( הרישו.

.4

הרשמת שחקני
.4.1

לא יאושר רישו שחקני אשר לא ימציאו אישור בדיקה רפואית
בהתא לדרישות חוק הספורט במכוני מורשי ושתוקפו עד
ל" .31/5/17

.4.2

גיל המינימו המותר לרישו שחקני בליגות העל הינו לשחקני שיו
הולדת הינו עד לתארי  .31.12.2000בליגות העל תינת( אפשרות
לרישו בכל קבוצה שחק( חריג אחד שיו הולדתו הינו עד .31.12.2001

.4.3

גיל המינימו המותר לרישו שחקני בכל הליגות למעט ליגות העל,
הינו לשחקני שיו הולדת עד לתארי .31.12.2002

.4.4

גיל הרישו בליגה לנוער בני ובנות – .31.12.2002 – 1.9.1997

.4.5

גיל הרישו בליגה לנערי ונערות – .31.12.2003 – 1.9.2000

.5

בקרה תקציבית
קבוצות המשתייכות לליגות העל מחויבות לעמוד בכפיפות לתקנו( המנגנו(
לבקרה תקציבית ובתנאי תקציב המינימו שנקבע ע"י הנהלת האיגוד.

.6

קבלת קהל במשרדי האיגוד
בכדי להקל על הלי הרישו נבקש מנציגי הקבוצות להגיע למשרדי האיגוד
בשעות הבאות:
יו ראשו( – 14:00 – 11:00
יו שני – 16:00 – 13:00
יו רביעי – 14:00 – 11:00
יו חמישי – 16:00 – 13:00

.7

מאמני
מאמ( קבוצה מחויב להציג לשופט המשחק ,לפני כל משחק ,כרטיס מאמ( על
מנת שיאושר רישומו בטופס המשחק כמאמ( הקבוצה.
כרטיס מאמ( יופק בתחילת העונה ע"י איגוד הכדורע לבקשת הקבוצות
מאמ( שלא השתת בלפחות השתלמות מקצועית אחת המאורגנת או מוכרת ע"י
איגוד הכדורע במהל עונות  2014"16לא יקבל כרטיס מאמ(.

.8

רשמי
.8.1

על כל הקבוצות חלה החובה לנהל רישו טופסי המשחקי באמצעות
רש מוסמ.

.8.2

שופטי יקיימו את המשחק ג ללא נוכחות רש מוסמ ,א הקבוצה
הביתית תחויב בקנס ששיעורו ייקבע ע"י הנהלת האיגוד.

.8.3

.9

אגודות המעוניינות להכשיר רשמי מוסמכי יפנו בהקד אל מזכירות
איגוד הכדורע.

כדור משחק
כדור המשחק הרשמי בכל הליגות לנשי וגברי הינו .MVA200

 .10הכנת האול ומתח המשחק על פי תקנו( משחקי האליפות סעי מס'  .39לכל
אול יונפק אישור תקינות ע"י וועדת המתקני שבו ירשמו נתוני האול ולאיזה
ליגות הוא מאושר למשחק.
 .11שינוי מועד משחקי
יש לעיי( בסעי מספר  27בתקנו( משחקי האליפות.
11.1
11
.1
בקשות לשינויי בתכנית המשחקי ,נית( לבקש מוועדת ליגה וגביע
11.2
11
.2
ללא עלות עד  14יו מיו פרסו תכנית המשחקי.
בקשות לשינויי יוגשו לוועדת ליגה וגביע לפחות  10ימי לפני מועד
11.3
11
.3
המשחק בכתב על טופס "בקשה לשינוי" הנמצא באתר האיגוד.
בקשה לשינוי שהוגשה לוועדת ליגה וגביע פחות מ"  10ימי מיו
11.4
11
.4
המשחק תאושר רק במקרי חריגי ע"י וועדת ליגה וגביע בהתא
לתקנו( משחקי האליפות.

 .12חידוש כרטיסי מתחרה
.12.1

חידוש כרטיסי מתחרה לעונת  2016/2017נית( לבצע בתכנת הניהול.

.12.2

מועד אחרו( לחידוש כרטיסי מתחרה לעונת  2016/2017הינו :יו חמישי
ה"  1/9/2016בשעה .17:00
להזכירכ ,שחק( אשר כרטיס המתחרה שלו לא יחודש ייחשב כשחק(
חופשי ויהיה רשאי להירש בכל אגודה אחרת .הרישו הינו ממחושב.

 .13הרשמה ,העברות והשאלות
.13.1

רישו שחק(/ית זר/ה
.13.1.1

בליגת על גברי ונשי נית( לרשו עד  3שחקני/ות
זרי/ות.

.13.1.2

בליגה לאומית גברי ונשי נית( לרשו שחק(/ית זר/ה ).(1

 .13.1.3סיו רישו השחקני/ות עד  48שעות לתחילת הסיבוב השני
)לאחר מועד זה לא נית( לרשו שחקני/ות חדשי/ות(.
.13.1.4

קבוצה שרשמה שחקני/ות בהתא לסעי  13.1.3רשאית
להחלי שחקני/ות עד יו חמישי ה"  19/1/17בשעה .17:00

.13.2

שחק( בעל מעמד תושב ארעי – א 5יחשב כשחק( ישראלי.
למע( הסר ספק ,אי( רישו זה פוטר את השחק( מתשלומי אגרות
להתאחדות אליה שיי אלא א כ( השלי את ההלי הנקרא "שינוי
פדרציית מקור".

.13.3

מועד אחרו( לרישו ,העברה או השאלה בליגות הבוגרי/ות הינו יו
חמישי ה"  19/1/17בשעה .17:00

.13.4

רישו שחק(/ית חדש/ה בליגות הנוער בני/בנות והנערי/ות מותר
לאור כל העונה .העברות והשאלות עד ליו חמישי ה" .19/1/17

.13.5

רישו שחקני/ות )נערי ונוער( בשתי מסגרות קבוצתיות חייב
להתבצע עד יו חמישי ה"  19/1/17בשעה .17:00
.13.5.1

שחקני/ות ילידי עד ה"  1.9.1997רשאי/ות לשחק בשתי
מסגרות ללא הגבלה .אחת המסגרות )או שניה( חייבת להיות
מסגרת צעירה )נערי או נוער(.

.13.5.2

עד  2שחקני ו" 2שחקניות בכל מועדו(
יליד/ה –  31.8.1995 – 1.9.1997יוכלו לשחק בשתי מסגרות
בוגרות )באותו מועדו(( שאחת מה תהיה ליגת על.

.13.5.3

שחק(/ית בוגר/ת )ילידי  1.9.1995ומטה( יוכל לשחק בליגות
הבוגרי/ות במסגרת אחת בלבד.

.13.6

נוהל להעברות והשאלות – יש לעיי( בסעיפי מס'  13"15בתקנו( משחקי
האליפות.

 .14המוסד לבוררות
קיי מוסד לבוררות הפועל ליד משרדי איגוד הכדורע .שחקני או אגודות יוכלו
לפנות בנושאי שנויי במחלוקת למזכיר המוסד לבוררות ,מר מוטי שנקר,
בטלפו( מס'  03"6484425ובפקס .03"6491793
 .15הופעה למשחקי
.15.1

ההופעה למשחקי תהיה בתלבושת אחידה.

.15.2

בליגות העל קבוצה ביתית תופיע ע חולצות בצבע כהה והקבוצה
האורחת תופיע ע חולצות בצבע בהיר.

.15.3

בליגות על נשי וגברי יש להדפיס על גב החולצה את ש משפחתו של
השחק(.

.15.4

בליגת העל לגברי יש להופיע ע לפחות  10שחקני ,בליגת העל
לנשי יש להופיע ע לפחות  10שחקניות.

.15.5

קבוצה ביתית ראשית לקיי טכס הצגת שחקני לפני תחילת המשחק.
יש לעדכ( את שופטי המשחק והקבוצה האורחת ע הגעת לאול.
הקבוצה האורחת מחויבת להשתת בטכס.

 .16טפסי שיפוט
טפסי שיפוט למשחקי כל הליגות נית( לרכוש במשרדי איגוד הכדורע.
בימי א'"ה' ,בי( השעות .10:00"15:00
לידיעתכ ,התשלו בגי( טפסי השיפוט יתבצע בעת הרכישה.
הרוכשי את כל טפסי השיפוט )לפחות  9טפסי לקבוצה( לפני תחילת העונה
)יו חמישי ה"  (27/10יזכו להנחה של  5%בהנחה שישלמו במזומ( )המחאות עד
ל".(31/12/16
 .17טפסי
טופס בדיקות רפואיות ,טפסי מנגנו( הבקרה התקציבית ,טופס דיווח משחקי
וכ( טופס רישו שחקני נית( ל"הוריד" באתר האיגוד.
 .18סטטיסטיקה
במהל עונת המשחקי יקיי איגוד הכדורע מער סטטיסטיקה אשר יופעל
בכל משחקי ליגת העל לגברי ונשי אחריות התפעול ע"י האיגוד .בשנה זו
נוסי מערכת של שיתו משחקי מצולמי .כל המשחקי יצולמו ויועלו לאתר
האיגוד .אחריות האגודות " מקו ישיבה וחיבור לחשמל.
 .19שיטת המשחקי
תפורס בהמש ,לאחר סיו מועד ההרשמה.

 .20ימי משחקי הליגה בעונת 2016/2017
ימי שלישי )שישי ו/או מוצ"ש במידת הצור של האיגוד(
ליגת על גברי
ימי שישי )רביעי ומוצ"ש במידת הצור של האיגוד(
ליגת על נשי
ימי חמישי
ליגה לאומית גברי
ימי רביעי )מוצ"ש במידת הצור של האיגוד(
ליגה לאומית נשי
ימי ראשו(
ליגה ארצית גברי
מוצ"ש )רביעי במידת הצור של האיגוד(
ליגה ארצית נשי
ימי רביעי )שישי ו/או מוצ"ש במידת הצור של האיגוד(
ליגה לנוער בני
ימי שני )שישי ו/או מוצ"ש במידת הצור של האיגוד(
ליגה לנוער בנות
ליגה לנערי  /נערות ימי שישי  /שבת )משחקי בטורנירי(
* ימי ושעות משחקי הליגות יכולי להשתנות על פי החלטת ועדת ליגה וגביע
ו/או על פי דרישת הטלוויזיה.
* ימי משחקי הגביע יקבעו ע"י הנהלת איגוד הכדורע בסמו להגרלת משחקי
הגביע.
 .21שעות תחילת משחקי הליגה בעונת 2016/2017
21:00 – 18:00
ליגות בוגרי
19:30 – 16:00
ליגות נוער בני  /בנות
בימי שישי תחילת טורניר החל מהשעה 14:00
ליגות נערי  /נערות
 .22הוראות חוזר זה גוברות על הוראות תקנוני איגוד הכדורע.

נספח א'
תעריפי רישו ,אגרות וטופסי שיפוט לעונת 2016/2017
רישו ואגרות


















רישו אגודה חדשה
מיסי שנתיי לאגודה שאינה חדשה
רישו ספורטאי חדשי
חידוש כרטיס מתחרה
שחרור שחק(
השאלת שחק( מקבוצה לקבוצה
טופס הסגר
שחרור קטי(
שחרור בוגר
רישו שחק( זר
רישו קבוצה לליגת על
רישו קבוצה לליגה לאומית
רישו קבוצה לליגה ארצית
רישו לליגה לנוער בני ובנות
שחקני וטפסי שיפוט(
רישו לליגה לנערי ונערות
שחקני וטפסי שיפוט(
עלות מער סטטיסטיקה לכל העונה בליגת העל
כרטיס מאמ(
שנתית אחת(

2 500
2 1,500
2 90
2 90
2 400
2 400
2 1000
2 500
2 500
2 500
2 2,000
2 1,500
2 1,000
) 2 4,000כולל רישו
) 2 3,000כולל רישו
2 2,500
) 2 100כולל השתלמות

טופסי שיפוט
ליגה

מחיר

ליגת על גברי
ליגת על נשי
לאומית גברי
לאומית נשי
ארצית גברי
ארצית נשי
ליגה לנוער בני ובנות
ליגה לנערי/ות

2 1,300
2 1,300
2 600
2 600
2 350
2 350
ללא עלות
ללא עלות

נספח ב'
רשימת קנסות ודמי טיפול לעונת 2016/2017
הליגה

אי
הופעה
למשחק

טופס
לא
חוקי *

פירוק
קבוצה

אול שאינו
רש
לא עומד בדרישות
התקנו(
מוסמ

על גברי

3,000

2,000

2,000

500

1,500

על נשי

3,000

1,500

2,000

500

1,500

לאומית גברי

2,500

1,000

2,000

400

800

לאומית נשי

2,500

1,000

2,000

400

800

ארצית גברי

2,000

700

2,000

400

800

ארצית נשי

2,000

700

2,000

400

800

נוער בני  /בנות

1,500

500

1,000

300

300

נערי  /נערות

1,500

500

1,000

300

300

* טופס לא חוקי –במקרה של שימוש בטופס שיפוט של ליגה אחרת או טופס של התאחדות
לבתי הספר.

אי מילוי הנחיות חוזר ליגת על " לעונת 2015/2016
אי מילוי הנחיה

פע ראשונה

פע שניה ומעלה

 4מגלגלי כדורי
 2מנגבי מגרש

2 2,500

2 5,000

מספר שחקני/ות

2 1,500

2 3,000

שמות שחקני על
החולצה

2 1,000

2 2,000

תלבושת אחידה
לצוות הספסל

2 500

2 1,000

הנחיה אחרת

2 500

2 1,000

עלות שינוי משחקי לעונת 2016/2017
הליגה

בקשת שינוי מועד ושעה
עד  10ימי לפני מועד המשחק

בקשת שינוי מועד ושעה
פחות מ"  10ימי לפני מועד המשחק
באישור חריג של וועדת ליגה וגביע

על גברי

500

1,000

על נשי

500

1,000

לאומית גברי

250

500

לאומית נשי

250

500

ארצית גברי

250

500

ארצית נשי

250

500

נוער בני  /בנות

ללא עלות

200

נערי  /נערות

ללא עלות

200

במהל עונת  2016/17הלי שינוי המשחקי יהיה ממוחשב ואינטרנטי.
הלי הביצוע ישלח בימי הקרובי.

