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 .יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז נוכחים:

 אין. חסר:

 

 על הפרק: .1

 .למשחקי עמותהשינוי שיטת הצבת שחקנים עדכון תקנון על  .1.1

 .2019-2018אוף כסיבוב שלישי, לאחר סיום משחקים לעונה -הוספת משחקי פליי .1.2

 החלפת שחקני קבוצות בפייסרים. .1.3

 

 כל ההחלטות יוגשו לאישור וועד מנהל. •

 

 דיונים והחלטות: .2

 :עדכון תקנון .2.1

 

 גנאדי:

שבישיבת וועד מנהל אחרון, הוטל על וועדת הספורט לבדוק בקשות מעדכן אותכם,  ▪

 .וי שיטת הצבת שחקנים למשחקי העמותהשל כמה שחקנים על שינ

 אפשרויות: 3הועלו 

שכל שחקן מדרג שלו )לתחילת העונה( ישחק מול שחקן מאותו דרג קים חמש 3כל  .1

 מקבוצה היריבה.

חקן ; ש2מול שחקן מדרג  3ומשחקון  1מדורג משחקים מול  2ישחק  1שחקן מדרג  .2

משחקים מול שחקן  2ישחק  3ושחקן מדרג  ן אחרישחקן כל משחק מול שחק 2דרג 

כדי לתת לשחקנים מדרגים , וזה 2מאותו דרג ומשחקן אחד מול שחקן מדרג 

 ולשחק מול שחקן מהדרג גבוה יותר. הנמוכים להתקדם

 להשאיר שיטה כמושהי. .3

 האם יש רעיונות אחרים או שנצביע על אחת האפשרויות?

 

 :ולד

 .2אני בעד אופציה  ▪

 

 יוסי:

 .רק מהסיבוב השני יהיגם אני בעד אפשרות השנ ▪

 

 :יגנאד

 החל מסיבוב השני. 2אני בעד אופציה  ▪

 

  החלטה:

 .2.1מסעיף  2סיבוב השני הצבת שחקנים תשונה לאפשרות מהחל פה אחד הוחלט ש
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 :אוף-הוספת משחקי פליי .2.2

 ולד:

 .אוף לאחר סיום משחקי סיבוב שני-מציע להוסיף משחקי פליי ▪

 יוסי:

בבית אחרונים  5-ראשונים בבית עליון ו 5בכל אחד(,  5) נחלק ליגה לשני בתיםמסכים,  ▪

 .סיבוב אחדק תחתון ונשח

 

 ולד:

בבית  1-2בבית עליון ומקומות  1-3מציע לתת פרסים )גביעים/מדליות( על מקומות  ▪

 תחתון.

 

  החלטה:

  אושר פה אחד. ▪

 

 

 .החלפת שחקני קבוצות בפייסרים .2.3

 

 גנאדי:

מעדכן, קובי פופליקר לא הופיע לאף משחק מתחילת העונה ולתומר רשף ישנה בעיה  ▪

 ל נוכחות ולכן הוא מבקש להיות פייסר.ולא יוכל להתחייב ע

 

 יוסי:

 להחליף את שניהם בפייסרים שהקבוצות תשחקנה בהרכבים מלאים. צריך ▪

להחליט כאן מי יחליף את מי קפים ניתן -שאין לנו הגבלה בהצבות מבחינת הנדיכוון מ ▪

)חיובי או שלילי( כולל ירושת הדרג ע"י הפייסר של עד סיום העונה קף מלא -עם הנדי

  שחקן המוחלף.ה

 

 גנאדי:

כדי לשמור על ו לתחילת העונה פינים מתחת לממוצע 20-נוכחי כלתומר רשף ממוצע  ▪

, אשר יחליף את תומר קף לפייסר-מציע לתת הנדיולא לפגוע בקבוצה,  ספורטיביות

 לממוצע של תחיל העונה. רשף,

 

  החלטה:

יחליף את תומר רשף עם  נפתלי גרינווד( 7אושר פה אחד שמהמחזור הבא )מחזור מס' ▪

תחליף את קובי פופליקר עם  סיגל אמיתילכל משחקון;  פינים 7של חיובי  קפ-הנדי

עונת יום קף הוא קבוע עד ס-ההנדי .לכל משחקון פינים 32של חיובי  קף-הנדי

 .2018-2019המשחקים 

 

 

 ע"י רשםנ

 זמנסקי גנאדי


