איגוד הכדורעף
תקנון משחקי גביע המדינה
ליגת על נשים וגברים
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 .1שם המפעל
 .1.1המפעל בו משתתפות קבוצות ליגת על גברים יקרא 'גביע המדינה לגברים'.
 .1.2המפעל בו משתתפות קבוצות ליגת על נשים יקרא 'גביע המדינה לנשים'

 .2מועד משחקי הגביע
 .2.1משחקי הגביע ייערכו בתום הליגה הסדירה וטרם תחילת משחקי הפלייאוף.

 .3שיטת המשחקים
 .3.1הקבוצות אשר יסיימו במקומות  8-9בליגה הסדירה ייפגשו למשחק מוקדמות
על ההשתתפות במפעל גביע המדינה.
 .3.2לאחר מכן 8 ,הקבוצות יחולקו ל 2-בתים וישחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד.
 .3.3בתום סיבוב הליגה ,יעפילו שתי הקבוצות הראשונות מכל בית לשלב חצי הגמר.
 .3.4חצי גמר גביע
 .3.4.1מקום ראשון בית א' (א – )1מקום שני בית ב' (ב.)2
 .3.4.2מקום ראשון בית ב' (ב – )1מקום שני בית א' (א.)2
 .3.5גמר גביע
 .3.5.1ייערך באולם נטרלי אשר ייקבע על ידי איגוד הכדורעף.
מנצחת משחק הגמר תוכרז כמחזיקת גביע המדינה לנשים/גברים.
 .3.6ועדת הליגה והגביע רשאית לשנות את שיטת המשחקים ובתנאי שפרסמה על
שיטה חליפית 14 ,ימים לפני תחילת המשחקים .באם לא יצא פרסום חדש
לשינוי עד  14ימים לפני תחילת המשחקים  ,תחשב השיטה אשר נערכה בעונה
הקודמת.
 .3.7הנהלת העמותה תהיה רשאית לשנות את שיטת המשחקים ו/או את החלטות
ועדת הליגה והגביע ,ולתקנן ו/או להוסיף עליהן ,הכול על פי שיקול דעתה בלבד,
ובלבד שניתנה הודעה בדבר החלטותיה על לוח המודעות של האיגוד  7ימים
לפני תחילת המשחקים.

 .4חלוקה לבתים ,סדר המשחקים והביתיות
 .4.1חלוקה לבתים
 .4.1.1בראש בית א' תעמוד הקבוצה אשר תסיים במקום הראשון בתום הליגה הסדירה.
 .4.1.2בראש בית ב' תעמוד הקבוצה אשר תסיים במקום השני בתום הליגה הסדירה.
 .4.1.3שאר הקבוצות תשובצנה בהגרלה שתיערך במשרדי איגוד הכדורעף.
 .4.2סדר המשחקים ייקבע על פי שיטת ברגר הנהוגה גם בליגה הסדירה.
 .4.3ביתיות
 .4.3.1הביתיות במשחקי סיבוב הליגה תקבע בהתאם להגרלת הקבוצות לבתים.
 .4.3.2הביתיות בשלב חצי הגמר תקבע בהתאם להגרלה .לחלופין ,ידאג איגוד הכדורעף
לאולם נטרלי למשחקי חצי הגמר.
 .4.3.3משחק הגמר ייערך באולם נטרלי אשר ייקבע על ידי איגוד הכדורעף.

 .5הגרלה
 .5.1נציגי כל הקבוצות המשתתפות יוזמנו להיות נוכחים בעת ההגרלה.
 .5.2הודעה על קיום ההגרלה תישלח למועדונים לפחות  7ימים מראש.
 .5.3ועדת הליגה והגביע תהא רשאית לקיים ההגרלה גם ללא נוכחות נציגי
הקבוצות ,אם אלו לא יבואו לאחר שהוזמנו להיות נוכחים.

 .6ניהול המשחקים
 .6.1ניהול המשחקים הינו בידי ועדת הליגה והגביע הרשאית להחליט בכל עניין
הנוגע למשחקי גביע המדינה בהתאם לאמור בתקנון זה.
 .6.2ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט בכל אשר אינו מצוין במפורש בתקנון זה.

 .7תקנון וחוקת המשחקים
 .7.1המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורעף תקנון משחקי הליגה בכדורעף
וההנחיות לליגת על ,וזאת בנוסף לאמור בתקנון זה.
 .7.2משחק אשר הופסק ע"י השופט ,חייבים נציגי שתי הקבוצות להופיע לישיבת
ועדת המשמעת שלאחר המשחק ללא הזמנה .על הקבוצה לברר במזכירות
האיגוד את מועד ועדת המשמעת .אגודה שתמצא אשמה תיענש בהפסד טכני
של המשחק בנוסף לעונש שיוטל על האגודה בהתאם לתקנון ועדת המשמעת.
לא הופיע קבוצה למשחק יחולו לגביה כל ההוראות לגבי אי הופעה כאמור
בתקנון משחקי האליפות.

 .8השתתפות
 .8.1במשחקי הגביע ישתתפו אך ורק שחקנים הרשומים באיגוד הכדורעף.
 .8.2כל הקבוצות ירשמו אוטומטית ע"י ועדת הליגה וגביע למשחקי הגביע.
 .9כרטיסים
 .9.1במשחקי חצי גמר הגביע תהיה כל קבוצת משתתפת זכאית לקבל  30כרטיסי הזמנה
בנוסף ל 15-כרטיסי משתתף לתחומי המגרש לשחקנים ומנהלי הקבוצה.
 .10גביע אירופה למחזיקות גביע גברים ונשים
 .10.1קבוצה הזוכה בגביע המדינה תשתתף במשחקי גביע אירופה.
 .10.2במידה ומחזיקת הגביע היא גם אלופת ישראל תשתתף במשחקי גביע אירופה
המפסידה במשחק הגמר בגביע המדינה ,אלא אם תקנון ההתאחדות
האירופאית יקבע אחרת.

 .11טקס הענקת גביע המדינה למחזיקות גביע גברים ונשים
 .11.1הקבוצה המנצחת תקבל את גביע המדינה בכדורעף .הגביע מוגש ע"י איגוד
הכדורעף בישראל .שחקני הקבוצה המנצחת ,מאמני ומנהלי הקבוצה יזכו
במדליות מוזהבות.
 .11.2לשחקני הקבוצה המפסידה במשחק הגמר יוענקו מדליות מוכספות.
 .12משחקי חצי גמר גביע המשוחקים בשיטת בית/חוץ (אולם שאינו נטרלי)
 .12.1בשיטה בה מתקיימים משחקי חצי הגמר באולם הביתי של אחת הקבוצות,
יחולו כל ההנחיות הרגילות למשחקי בית/חוץ:
 .12.1.1הקבוצה המארחת תישא בעלויות גיליון השיפוט.
 .12.1.2הקבוצה המארחת אחראית לניהול משחק תקין :מגלגלים ,מנגבים ושאר
הציוד כנדרש על פי ההנחיות.
 .12.1.3הקבוצה האורחת אחראית להביא את ציודה האישי למשחק כגון כדורים,
שתייה וכו'.
 .12.2איגוד הכדורעף ישלח מפקח מטעמו למשחק.
 .13שונות
 .13.1קבוצה זכאית לערער על תוצאות משחק תוך  72שעות מעריכתו .הערעור חייב
להגיע למזכירות האיגוד תוך פרק זמן זה .ערעור על תוצאות משחק יובא לדיון
בפני ועדת הליגה והגביע ,אשר תחליט אם להזמין נציגי האגודות הנוגעות בדבר
או לפסוק בלעדיהן.
 .13.2ערעור על החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן להגיש תוך  3ימים ממשלוח
החלטת ועדת הליגה והגביע .ערעור כנ"ל יש להגיש לבית הדין העליון בהתאם
לתקנון בית הדין העליון ובצרוף תשלום אגרת ערעור.

 .13.3במידה ומשחק לא התקיים בגלל כוח עליון או אי הופעת שופטים יקבע משחק
חוזר וההודעה על מועד קיום המשחק תיחשב לחוקית אם ההודעה נשלחה 48
שעות לפני המועד לו נקבע.
 .14תוקף תחולה ושינויים
 .14.1תקנון זה אושר ע"י הנהלת איגוד הכדורעף בישיבתה מיום 22/9/19
 .14.2תקנון זה מבטל כל תקנון משחקי גביע קודם והוא מחייב את כל
הקבוצות/אגודות ושחקני הכדורעף בישראל.

