
 
 

 
 

 

 

 1חוזר רשמי מס' 

 2019/2020עונת המשחקים 

 ליגה א'

 

 כללי .1

 www.iva.org.ilכתובת אתר האינטרנט של איגוד הכדורעף: 

 

 המשחקים מועד .2

 . 2020מאי סוף  ועד 2019 רנובמב מתחילתהמשחקים יתקיימו החל  .2.1

 

 קבוצות רישום .3

 :מועד אחרון לרישום קבוצות .3.1

 .17:00בשעה  15/8/2019-ה חמישייום 

 אינטרנטי.  קבוצות ושחקנים הינו הליך ממוחשב הליך הרישום של .3.2

ישירות למערכת הניהול של האיגוד ויעדכנו  קבוצות קיימות יעלו את טופס הרישום .3.3

 במערכת על רצונן להמשיך לעונה הנוכחית.

קבוצות חדשות ישלחו לאיגוד הכדורעף את טופס הרישום, ולאחר שתיפתח  .3.3

הקבוצה במערכת הניהול, יקבל מנהל הקבוצה פרטי משתמש להמשך תהליך 

 הרישום.

  הדוא"ל הבאות: יש לשלוח את טפסי רישום הקבוצות לכתובות .3.5

info@iva.org.il ול-sagi@iva.org.il . 

http://www.iva.org.il/
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 שחקנים רישום .3

בהתאם וביטוח אישור בדיקה רפואית  שחקן אשר לא ימציאלא יאושר רישום  .3.1

 .31/5/20 -ל ים ושתוקפו עדבמכונים מורשלדרישות חוק הספורט 

למצוא באתר איגוד הכדורעף )תחת  טופס רישום שחקן וטופס בדיקה רפואית ניתן .3.2

 חלונית 'תקנונים וטפסים'(.

 הטפסים יש להעלות במערכת הניהול תחת הקבוצה הרלוונטית. את .3.3

. לא יאושרו בדיקה המופיע באתרטופס ה אך ורק עליש למלא ולהחתים רופא  .3.3

 כל טופס אחר.טפסים של המכון המבצע או 

הינו לשחקנים שיום הולדתם הינו עד  ימום המותר לרישום שחקנים בליגהגיל המינ .3.5

  .1200.31.12לתאריך 

       יום חמישי  הינו 2019/2020מועד אחרון לרישום שחקן לליגה לעונת  .3.4

 .17:00בשעה   30/01/2020-ה

קבוצה פעם , שחקן יוכל לעבור 30/01/2020-במהלך העונה ועד ליום חמישי ה .3.7

 אחת.

 .שחקניות 3עד בכל קבוצה ניתן יהיה לרשום  .3.8

 

 כדור משחק .5

 .MVA200כדור המשחק הרשמי הינו 

 

 שינוי מועד משחקים .4

דרך  המשחקימים לפני מועד  7לפחות  לרכז הליגהלשינויים יוגשו בקשות  .4.1

 מערכת הממוחשבת. ה

על מנת שבקשה תאושר, עליה להיות מתואמת בין שתי הקבוצות )על הקבוצה  .4.2

 יה(.יהמעוניינת בשינוי לפנות לקבוצה השנ

  שינויים יאושרו רק בשל סיבה מוצדקת, על פי המופיע בתקנון איגוד הכדורעף. .4.3

 לעזרה בנושא שינוי המשחקים במערכת הממוחשבת, יש לפנות לאיגוד. .4.3



 
 

 
 

 

 

 הופעה למשחקים .7

 ההופעה למשחקים תהיה בתלבושת אחידה. .7.1

 יש לעדכן את שופטי המשחק והקבוצה האורחת עם הגעתם לאולם.  .7.2

 

 שיטת המשחקים .8

 תחולק ליגה א' לשתי קטגוריות: 2019/20החל מעונת  .8.1

 ברעננה )או באולם אחר בסביבה במידת הצורך(.ליגה שתשוחק  .8.1.1

 ליגה שתשוחק באולמות הביתיים של הקבוצות. .8.1.2

 שיטת משחקים מעודכנת תפורסם לאחר סיום הרישום לליגה. .8.2

 

 ימי משחקי הליגה .9

 המשחקים ישוחקו במוצ"ש )וברביעי במידת הצורך(. .9.1

 אולמות המשחקים יקבעו בהתאם לרישום הקבוצות. .9.2

 

 טופס משחק ורשם .10

 טפסי משחק יסופקו ע"י האיגוד. .10.1

קבוצה המוגדרת כקבוצה ביתית )בין אם המשחק מתקיים באולם ביתי או  .10.2

 ברעננה( מחויבת בהימצאות רשם מטעמה במשחק.

 מועדי קורסי רשמים יפורסמו בקרוב. .10.3

 

 תעריפי רישום .11

 ₪ 6,000 –למשחקי הליגה ברעננה רישום קבוצה  .11.1

 ₪ 4,000 –רישום קבוצה למשחקי הליגה באולמות ביתיים  .11.2

 ₪  50 –כרטיס שחקן  .11.3

 ₪  100 –שינוי מועד משחק  .11.3


