הרשמה לליגות הכדורשת בליגה לידידות
עונת 2022-2023
הליגה לידידות חרתה על דגלה בניית גשרים בין תרבויות ודתות שונות בישראל באמצעות פעילויות תרבות
וספורט ובדגש על משחק הכדורשת .בליגה שותפות קבוצות ושחקניות מכל מרכיבי החברה בישראל –
מקיבוצים ,ערים ,כפרים ויישובים ,שחקניות נוצריות ,יהודיות ,מוסלמיות ,דרוזיות וצ'רקסיות שיוצרות ביחד
פסיפס חברתי מגוון ומרתק.
הליגה מעניקה הזדמנות למפגשים ספורטיביים וחברתיים ייחודיים ,מקדמת הטמעת ערכי הסובלות ,הוגנות,
הכרת האחרת וכבוד הדדי ,מקדמת העצמה נשית מתוך מטרה לייצר שגרירות של ידידות ושל ערכי הליגה.
פעילות הליגה לידידות ממוקדת בשלב זה בעיקר באיזור הצפון ,מחוז חיפה רבתי ,מישור החוף הצפוני ,הגליל
והעמקים.
ההרשמה לעונת הפעילות הבאה בליגה לידידות החלה  -ונפתחת עבורך ההזדמנות להיות שותפה פעילה
לערכים ,למפגשים החברתיים ,לפעילות הספורטיבית וליישמם בפועל.
הליגה לידידות מקיימת מספר מסלולי ליגה שונים ונבדלים באופיים הנפתחים כעת להרשמה :
 .1ליגת אימהות.
 .2ליגה ארצית.
 .3ליגה לאומית.
 .4ליגת על.
 .5ליגת ילדות ונערות (מופרדות לגילאים לפי כיתות).

 .1ליגת אימהות (או רווקות ילידות שנתון  1992ולפניו) ליגה ברוח ה *FAIR PLAY
ליגת טורנירים עם ניקוד מצטבר .בכל מפגש ישחקו כל הקבוצות בליגה אלה מול אלה משחקונים בני מערכה
אחת.
הניקוד ייצבר לאורך כל העונה ובסיומה תוכרז אלופת העונה כולה ותוענק צלחת אליפות.
במהלך העונה יתקיימו  5טורנירים ,בימי חמישי.
קבוצה הנרשמת לליגה מחוייבת לרשום הרכב מינימלי של  9שחקניות ולשמר מינימום שחקניות לאורך כל
העונה**.
דגשים למסלול זה:
•

בליגת האימהות נהוגה שיטת חילופי שחקניות ייחודית וגמישה (חילופים ללא הגבלה בעמדות  1ו)6-
המאפשרת שיתוף שחקניות רבות במשחקים.

•

הליגה לידידות שואפת לקיים את הליגה כ"ליגה נודדת" = מפגשי המשחקים יתקיימו ב"אולמות הבית" של
הקבוצות המשתתפות ובאירוחן .כך יוכלו הקבוצות להגדיל את החשיפה לפעילות ביישובן ,לשחק מול קהל
ביתי ,לערב את הקהילה המקומית ולזכות בחשיפה תקשורתית שתגיע לסקר את האירוע.
*פתיחת הליגות מותנית בהרשמה מינימלית של קבוצות.
**פרטים נוספים לגבי נוהלי הרכב מינימום שחקניות בקבוצה בסעיף – "הרכב מינימלי של קבוצה"
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ליגה ארצית (פתיחת עונה בנובמבר)*
הליגה הארצית מתוכננת להתנהל העונה כליגה סדירה עם משחקים מלאים וצבירת הישגים לאורך העונה.
בסיום העונה תוכרז אלופת הליגה ותוענק צלחת אליפות.
יום המשחקים שני  /רביעי .
רשאיות להירשם שחקניות ילידות שנתון  2002ולפניו כולל (גיל  20ומעלה) ,תותר חריגת גיל אחת.
קבוצה הנרשמת לליגה מחוייבת לרשום הרכב מינימלי של  9שחקניות ולשמר מינימום שחקניות לאורך כל
העונה**.
שיטת המשחקים ומתכונתם יפורסמו לקראת תחילת העונה.

 .2ליגה לאומית (פתיחת עונה בנובמבר)*
הליגה הלאומית תתנהל כליגה סדירה ,משחקים מלאים וצבירת הישגים לאורך העונה.
בסיום העונה תוכרז אלופת הליגה ותוענק צלחת אליפות.
יום המשחקים שני  /רביעי .
רשאיות להירשם שחקניות ילידות שנתון  1997ולפניו ,כולל (גיל  25ומעלה) ,תותר חריגת גיל אחת לילידת
.1998
קבוצה הנרשמת לליגה מחוייבת לרשום הרכב מינימלי של  9שחקניות ולשמר מינימום שחקניות לאורך כל
העונה**.
שיטת המשחקים ומתכונתם יפורסמו לקראת תחילת העונה.

 .3ליגת על (פתיחת עונה בנובמבר)*
ליגת העל תתנהל כליגה סדירה עם משחקים מלאים וצבירת הישגים לאורך העונה.
בסיום העונה תוכרז אלופת הליגה ותוענק צלחת אליפות.
יום המשחקים שני  /רביעי .
רשאיות להירשם שחקניות ילידות שנתון  1997ולפניו,כולל (גיל  25ומעלה) ,תותר חריגת גיל אחת לילידת .1998
קבוצה הנרשמת לליגה מחוייבת לרשום הרכב מינימלי של  9שחקניות ולשמר מינימום שחקניות לאורך כל
העונה**.
שיטת המשחקים ומתכונתם יפורסמו לקראת תחילת העונה.

*פתיחת הליגות מותנית בהרשמה מינימלית של קבוצות.
**פרטים נוספים לגבי נוהלי הרכב מינימום שחקניות בקבוצה בסעיף – "הרכב מינימלי של קבוצה"
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 .4ליגות ילדות ונערות (פתיחת עונה בנובמבר)*
הליגות יתנהלו במסלולים נפרדים לפי גילאים בהתאם לכיתות:
מסלול ד'-ו' שנתוני לידה 2011-2013
מסלול ז'-ח' שנתוני לידה 2009-2010
מסלול ט'-י' שנתוני לידה 2007-2008
מסלול יא'-יב' שנתוני לידה 2005-2006
בכל המסלולים תתנהל ליגת טורנירים ויתקיימו  3מפגשי משחקים בעונה.
בכל מועד כל הקבוצות ישחקו מול כל הקבוצות האחרות אלה מול אלה במשחקונים בני מערכה אחת.
בסיום כל טורניר תוכרז המנצחת במפגש המשחקים ,הניקוד ייצבר לאורך כל העונה ובסיומה יוכרזו אלופות
הליגה.
*פתיחת הליגות מותנית בהרשמה מינימלית של קבוצות.

 רישום קבוצה לליגות הילדות –נערות מותנה ברישום מינימום של  8שחקניות. בליגות הנערות והילדות ,כמו בליגת האימהות ,שיטת חילופי השחקניות גמישה (חילופים ללא הגבלה בעמדות 1ו  )6ומאפשרת שיתוף שחקניות רבות במשחקים.

גובה הרשת במשחקי הילדות והנערות בעונת -2022-23
מסלול ד'-ו'  2.00מ'
מסלול ז'-ח'  2.10מ'
מסלול ט'-י'  2.15מ'
מסלול יא'-יב' –  2.24מ'
במהלך העונה יתקיימו אירועים גדולים נוספים בליגות השונות (לקראת חגים או לציון מועדים מסויימים) .בחלק
מהאירועים ההשתתפות לקבוצות הליגה תהיה ללא עלות נוספת ,פרטים יפורסמו במהלך העונה.

תהליך הרישום למסלולי הליגות השונות
דגשים
 תהליך הרישום של קבוצה והרישום האישי כולל מילוי הפרטים וכן השלמת תשלום דמי ההשתתפות .עלותהרישום מופחתת אם מתבצע רישום מוקדם של קבוצה או של שחקנית (למעט בליגת האימהות והילדות
המסובסדות מראש).
 הוספה ורישום של שחקנית חדשה בקבוצה בכל הליגות ,יתאפשר לא יאוחר מ.28/2/2022 - מעבר של שחקנית בין קבוצות יתאפשר לא יאוחר מ.31/12/22 - שיתוף שחקניות במשחק ליגה מותנה בסיום ההרשמה האישית ,הסדר התשלום והנפקת כרטיס שחקניתשבוע לפחות לפני מועד המשחק.
 הרישום לקבוצה מהווה הסכמה כי התמונות המצולמות בפעילויות השונות של הליגה במהלך העונהעשויות להתפרסם במדיות השונות.
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שלבי הרישום
הרישום לליגות יתבצע בשני שלבים:
 .1רישום קבוצתי למסלול המבוקש והבטחת המקום.
 .2רישום אישי של השחקניות בקבוצה.
 -רק לאחר אישור הרישום הקבוצתי תפתח האפשרות לרישום האישי .

 .1רישום קבוצתי
הרישום נפתח ב . 1/6/2022
את הרישום תבצע הקפטנית או מאמנ/ת הקבוצה ע"י מילוי טופס הרישום בלינק הבא :
.https://secure.cardcom.solutions/e/xEh5
הרישום כרוך בתשלום באמצעות כרטיס אשראי עבור דמי רישום והשתתפות בליגה.
[גם במקרה של גורם מממן ,יש לבצע תשלום בכרטיס אשראי במעמד ביצוע הרישום .לאחר תשלום בפועל של
דרישת התשלום ע"י הגורם המממן ,הליגה לידידות תבצע החזר לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום בעת
הרישום .באחריות הקבוצה הנרשמת ליידע את הליגה לידידות על קיומו של גורם מממן ולמי יש לשלוח את
דרישת התשלום]
 דמי רישום הקבוצה לא יוחזרו במקרה של ביטול רישום מכל סיבה שהיא.תשלום דמי רישום קבוצתי :
עלות רישום מוקדם (עלות מופחתת) עד  350 - 31/8/2022ש"ח
עלות רישום אחרי  450 – 1/9/2022ש"ח

 .2רישום אישי של שחקניות
הקישור לרישום האישי של שחקניות יישלח לקפטניות הקבוצות שנרשמו לאחר אישור ההרשמה של
הקבוצה( .הרישום האישי מותנה בהשלמת הרישום הקבוצתי).
את הרישום תבצע כל שחקנית באופן אישי ע"י מילוי טופס הרישום ,בלינק שיישלח לקפטניות שהשלימו את
ההרשמה הקבוצתית.
הרישום האישי כרוך ב –
 .1מילוי הפרטים האישיים בטופס ההרשמה
 .2שליחת תמונה לכרטיס שחקנית
 .3בתשלום באמצעות כרטיס אשראי.
[גם במקרה של גורם מממן ,יש לבצע תשלום בכרטיס אשראי במעמד ביצוע הרישום .לאחר התשלום בפועל של
דרישת התשלום ע"י הגורם המממן ,הליגה לידידות תבצע החזר לכרטיס האשראי ממנו בוצע התשלום בעת
הרישום .באחריות השחקנית הנרשמת ליידע את הליגה לידידות על קיומו של גורם מממן ולמי יש לשלוח את
דרישת התשלום]
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תשלום אישי  -דמי השתתפות בליגה
דמי ההשתתפות בליגה כוללים דמי ליגה ,דמי חבר ,ואינן כוללות חולצות .ניתן להזמין חולצות ליגה תיקניות
בתוספת לוגו הרשות/מועצה או המועדון בעלות  60ש"ח

מסלול

רישום מוקדם בעלות מופחתת

עלות רישום לאחר 1/10/22

(יוני –)30/09/22

מסלול ליגת אימהות*

 150ש"ח

 250ש"ח

מסלול ליגת ארצית

 350ש"ח

 450ש"ח

מסלול ליגה לאומית

 350ש"ח

 450ש"ח

מסלול ליגת על

 350ש"ח

 450ש"ח

מסלולי ילדות נערות*

 90ש"ח

 150ש"ח

*ליגות מסובסדות

חולצות תקניות למשחקים –
במשחקי הליגה ובאירועים השונים חובה לשחק בחולצות ליגה תקניות.
על החולצות של כל השחקניות להיות זהות במדוייק בצבען ,חולצת הליברו צריכה להיות בצבע שונה ומובחן
מחולצת שחקנית רגילה.
ניתן לשחק בחולצות תקניות מהעונות הקודמות.
קבוצות רשאיות להפיק לעצמן חולצות חדשות כרצונן  -הוראות לגבי דרישות הדפסה וגרפיקה תיקנית מפורטות
בקובץ שיישלח לכל קבוצה שהשלימה את ההרשמה הקבוצתית.

מדיניות ביטול הרשמה ופרישת שחקנית
הודעה על ביטול הרשמה של שחקנית ,מכל סיבה שהיא ,דינה כדין פרישה של שחקנית.
ההודעה על הפרישה תבוצע ע"י קפטנית הקבוצה במייל מסודר לcatchball.fl@gmail.com :
תאריך קבלת ההודעה על הפרישה ישמש לקביעת גובה ההחזר* :
הודעה על פרישה עד התאריך  –31/10/2022יוחזר הסכום ששולם בניקוי  ₪ 90דמי רישום וטיפול.
הודעה על פרישה בין התאריכים –1/11/22-15/1/23
יוחזרו בליגות ארצית ,לאומית ,ליגת על ₪ 240 -
לאחר תאריכים אלו לא ישולם כל החזר כספי.
* ליגת אימהות  /ילדות נערות הן ליגות מסובסדות ללא החזרים.
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רישום מאוחר של שחקניות ומעבר בין קבוצות
רישום שחקנית חדשה בקבוצה בכל הליגות ,יתאפשר עד 28/02/2023
עלות רישום מאוחר לנרשמות בינואר – פברואר :2023
ליגה ארצית לאומית וליגת על –  300ש"ח
ליגת האימהות וליגת הילדות/נערות ,ליגות מסובסדות  -עלות הרישום קבועה ( ₪ 90 ,₪ 150בהתאמה).
מעבר בין קבוצות
שחקנית המבקשת לעבור ולהירשם לקבוצה אחרת תודיע על פרישה מקבוצתה ועל המעבר עד .31/1/2023
הפרישה והמעבר יאושרו בתנאי שהפרישה לא תפגע בקבוצה ממנה פרשה (תותיר בה מינימום  9שחקניות).
רישום ,פרישה או מעבר בין קבוצות הוא אישי .לא ניתן "להעביר תשלומים" משחקנית אחת לשחקנית שניה.
רישום ליותר מליגה אחת במסגרת הליגה לידידות
קבוצות ושחקניות רשאיות להירשם ולשחק במקביל בצירופי הליגות הבאות בלבד :
הליגה לאימהות  +הליגה הארצית
הליגה הלאומית  +ליגת על
הרכב מינימלי של שחקניות בקבוצה
כל קבוצה חייבת לשמור על הרכב מינימלי של  9שחקניות במהלך כל העונה .
קבוצה שפורשות ממנה שחקנית/יות ונשארת עם פחות מ - 9שחקניות עד  ,28/2/2022תצרף ותרשום שחקנית
חדשה תוך שבועיים ממועד הפרישה.
במידה ולא צורפה שחקנית חדשה ,הקבוצה תשמר את מקומה בליגה על ידי העברת דמי השתתפות בליגה
עבור "שחקנית בהצטרפות" .על הקבוצה לצרף שחקנית חלופית בהקדם האפשרי .במידה ולא צורפה שחקנית
עד  - 28/2/2022-התשלום לא יוחזר.
ביטוח רפואי
בהתאם לחוק הספורט הליגה לידידות אינה מבטחת את השחקניות בביטוח תאונות אישיות ואינה מחייבת
שחקניות בביטוח כזה .הליגה ממליצה מאד לשחקניות לרכוש עצמאית ביטוח תאונות אישיות רחב ככל האפשר.
שחקנית בהריון
ה ליגה לידידות ממליצה שלא לשחק בהריון .שחקנית הבוחרת להמשיך ולשחק ,תתבקש להביא אישור מרופא
המאשר לה להשתתף במשחקים
 ---הליגה לידידות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן  /לערוך שינויים בתוכניות הליגה ובנהלים בכפוף לאילוצים ובהודעה מראש ---

בברכת עונה מוצלחת
הנהלת הליגה לידידות בכדורשת
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