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13/05/2016 

 , גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין.ניפרבסקייוסי  נוכחים:

 חיים זווילי. חסר:

 

 על הפרק: .1

 דכון תקנון ליגות העמותה.הצעות של גנאדי לע .1.1

 .הצעות נוספות .1.2

 

 דיונים והחלטות: .2

 :1הצעה מס'  .2.1

 : בתקנון( ז'-2, 7)סעיף ממוצע לרישום בליגה

 ;הגבוה הידוע – עכשיו

 משחקים לפחות(. 3מציע: ממוצע יחסי של כל הממוצעים ידועים )

 הממוצע של סיום עונה קודמת. –רק לשחקנים חדשים, לשחקני עמותה  ולד:

 

ממוצע לשחקני עמותה חדשים תיחשב כממוצע יחסי  –התקבל פה אחד עם תיקון של ולד  החלטה

 משחקים לפחות. 3של כל המסגרות הידועות משנה פעילה אחרונה , שבה שיחק 

 ממוצע של סיום עונה אחרונה. –עמותה קיימים שחקני ל

 

 :2הצעה מס'  .2.2

  –שחקן שפורש ללא ידיעה )" לא הולך לו"( 

 (11לסעיף )חדש .יקבל הזהרה -פעם ראשונה בעונת המשחקים  .2.2.1

 התקבל פה אחד. החלטה

 (11.)חדש לסעיף  רחקה ליום משחקים )למחזור ליגה( הקרוב.ה -פעם שניה באותה עונה  .2.2.2

 

 התקבל פה אחד. החלטה

 (11.)חדש לסעיף  פעם שלישית באותה עונה = הרחקה עד לבירור בוועדה משמעת. .2.2.3

 

 התקבל פה אחד. החלטה

-ללא אפשרות להשלים)משחקים שלא שיחק יחושבו לפי תקנון = להחשיב כאילו שיחק,  .2.2.4

 .חדש(

 מציע לשנות תקנון כדי לא להעניש את הקבוצה: –יוסי 

 משחקים שלא שיחק:

 ות.דיירשמו אפס נקו .2.2.4.1

 (:( 5 – 11 )(  + 3 – 11( +) 1 – 11 ))סעיף ייחשבו כבליינד -לחישוב במשחק  .2.2.4.2

 התקבל פה אחד עם תיקון, שמשחק שלא שיחק יירשם בתור בליינד. החלטה
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 .(11.)חדש לסעיף בונוס על ניקוד גבוה .2.2.5

" במשחקים שלא שיחק הממוצע ירד ותהיה הקלה 0בעקבות רישום תוצאות " גנאדי:

 במשחקים הבאים לקבל בונוס על תוצאה גבוהה.

 התקבל פה אחד:  החלטה

כל לקבל בונוס על ניקוד השחקן לא יו -בפעם ראשונה שלאחר פרישה "לא מוצדקת"  .1

 גבוה במחזור משחקים הבא.

כל לקבל בונוס השחקן לא יו -שלאחר פרישה "לא מוצדקת" בפעם שניה באותה עונה  .2

 באים.מחזורי משחקים ה 3-על ניקוד גבוה ב

עונשו ייקבע בוועדת  –שלאחר פרישה "לא מוצדקת" בפעם שלישית באותה עונה  .3

 .משמעת

 

ההשלמה תהיה במחזורי חופש של אותה קבוצה של שחקן  –יבוטלו מחזורי השלמה  .2.2.6

 המשלים )בתיאום עם אחראי ליגה ו/או יו"ר עמותה(.

מחזורי חופש לכל קבוצה. לכל שחקן שיש לו בעיה בלהגיע למשחק רשמי ניתנת אפשרות  7יש 

 (6)לעדכן סעיף .להשלים ביום חופשי

 

 התקבל פה אחד. החלטה

(, מכיוון שניקוד נקודות זכות הולך 0.5:0.5)ולא  0:0תוצאת משחק בין שני הבליינדים תהיה  .2.2.7

 (.ו'- 10סעיף  אחרי+ "ככלל"  2-ה' – 10 בתקנון )סעיףלדירוג קבוצתי

 

 התקבל פה אחד. החלטה

 

תוצאות המשחק תהיה תיקו  –במידה ושתי קבוצות במשחק השיגו אותו מספר נקודות זכות  .2.2.8

 .ג'(-2 – 10)סעיף  ולא ניצחון של קבוצה שיש לה טוטאל פינים גבוה יותר

 נקודות זכות. 1.5שתי קבוצות תקבלנה 

 

 התקבל פה אחד. החלטה

 

 :ד'(-2 – 10)סעיף לקבוע קריטריונים לדירוג הקבוצות .2.2.9

 מציע: יוסי

 ניקוד עבור ניצחונות במשחק. –קריטריון ראשון  .2.2.9.1

 הפרש נקודות בין נקודות זכות לנקודות הפרש. –( 2.2.8.1לפי סעיף  שוויוןשני )אם  .2.2.9.2

 טוטאל פינים. –( 2.2.8.1+2.2.8.2לפי שני סעיפים  שוויוןשלישי )אם  .2.2.9.3

 מיקום ייקבע לפי נקודות זכות. –אם כל הקודמים שווים  .2.2.9.4

 

רצה להחליף בין סעיפים ש –)גנאדי( 1בעד( נגד -גבי ולד, )יוסי,3ברוב של  התקבל החלטה

 .2.2.8.4-ו 2.2.8.3

 

 '(:ז-2 – 10)סעיף לעדכן ניסוח של חישוב בונוסים .2.2.10

 לה.ומע 200-לרשום מ – 200לתקן שגיאת קביעת בונוס לשחקן עם ממוצע מעל  .2.2.10.1

בליגת על וכנ"ל גם בליגה  850-לרשום מ 850חישוב לבונוס קבוצתי במקום מעל  .2.2.10.2

 לאומית.

 

 התקבל פה אחד. החלטה
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" 0לשחקן שידרוך על קו פסילה בכוונה יירשם " – (ג'/22סעיף  )להקפיד על אכיפת  .2.2.11

 בזריקה ראשונה ושניה.

 

 באסיפה כללית צריך לעלות את הנושא ולעדכן כל שחקני ליגות העמותה. יוסי:

 צריך להזכיר לכלל שחקני עמותה על נושא התנהגות ספורטיבית במהלך כל המשחקים.כ"כ 

 להזכיר שנגיעת יד בקיר במהלך הזריקה אסורה. צריך גם גבי:

 

 התקבל פה אחד. החלטה

 

 הצעות נוספות

אבקש לדבר על ניקוד שחקן שלא מגיע ומקבל בליינד. השחקן שמשחק מולו חייב  גבי: .2.2.12

 .(1-ה' – 10 בתקנון )סעיף מאוד להתאמץ כדי להגיע לממוצע

 מסכים ומציע לשנות בתקנון: ולד:

יקבל לחישוב קבוצתי תוצאה הנמוכה בין ממוצע קבוצתי של  –שחקן שלא מגיע )בליינד( 

 אותו שחקן ליום המשחק לממוצע של אותו שחקן.

 

  :גנאדי

 שחקנים עם ממוצעים: 3לקבוצה  -לדוגמא

 ;200 –א' 

 ;190 –ב' 

 .150 –ג' 

 .180ממוצע קבוצתי = 

 נקודות. 180הם יקבלו בליינד של  א' ו/או ב'במידה ולא מגיעים שחקנים 

 נקודות. 150הבליינד יהיה  – ג'במידה ולא יגיע שחקן 

 

 התקבל פה אחד. החלטה

 

 .ד'( – 12+ ) (7 – 11)סעיף  מציע שפייסר ישחק יום משחקים מלא ולא חלקי יוסי: .2.2.13

 

 עד מנהל.והחלטה סופית תתקבלנה בישיבת ו 

  לדיון מחדש.יובא לידיעת וועד המנהל לאישור ו/או 

 

 ע"י רשםנ                                                                                            

 זמנסקי גנאדי                                                                                               


