מהדורה 4.03 :
תאריך12.03.2020 :

עמוד 1 :מתוך 33

נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .1תוכן עניינים :































עמוד

 .2מבוא 2 .........................................................................................
 .3עמותת הבאולינג פ"ת 2 ...................................................................
 .4מטרות האגודה/עמותה 2 .................................................................
 .5הצטרפות/הרשמה ,פרישה 3 ............................................................
 .6הנהלת האגודה/עמותה 4 .................................................................
 .6.4 נוהל בחירות להנהלת האגודה/עמותה 5 .....................................
 .7נוהל התנהגות והופעה למשחקי הליגה 8 .............................................
 .7.3 השלמת משחקים חסרים 9 .....................................................
 .7.4 התנהגות במהלך משחקי הליגה 10 .............................................
 .8הליגה ,הרכב קבוצות ומתכונת המשחקים 10 ..........................................
 .8.4 תשלום "דמי חבר" ועלות משחקי הליגה 12 ..................................
 .8.5 גביע הליגה ,טורנירים פנימיים 13 ..............................................
 .8.6 הרכב הקבוצות )איוש השחקנים לקבוצות( 14 ...............................
 .8.7 בחירת שחקנים לקבוצות חדשות והשלמת קבוצות 15 .....................
 .9כללי משחק 17 ................................................................................
 .10ניקוד  :אישי ,קבוצתי ,בונוסים ובשל העדרויות 18 ................................
 .11הנדיקפ 22 ....................................................................................
 .12תקלות 23 .....................................................................................
 .13שיפוט 23 .....................................................................................
 .14דחיית/הקדמת משחק ליגה 24 ..........................................................
 .15ועדת משמעת 24 ............................................................................
 .16ערעורים 25 ...................................................................................
 .17נשף סיום עונה 26 ...........................................................................
 .18שיאי עונה 26 .................................................................................
 .19פרסים לסיום העונה ,גביעים ומדליות 28 ..............................................
 .20עליות וירידות בין הליגות 29 ..............................................................
 .21מעבר שחקנים לאגודות אחרות 30 .......................................................
 .22נבחרות ייצוגיות של אגודת באולינג פ"ת 30 ...........................................
 .23ביטוח תאונות אישיות ובדיקות רפואיות לפי חוק הספורט 31 ....................
 .24אסיפה כללית 32 .............................................................................
 .25נוהל שינוי ועדכון "נוהלי התפעול" 32 ..................................................
 .26אישור "נוהלי תפעול אגודת באולינג פ"ת" 33 ........................................

File name: PT_PRO_04_03 Part1.doc

מהדורה 4.03 :
תאריך12.03.2020 :

עמוד 2 :מתוך 33

נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .2מבוא:
 .2.1אגודת הבאולינג פ"ת מאמצת את התקנון המצוי של רשם העמותות.
" .2.2נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת" הינו קובץ הנהלים התקפים באגודת הבאולינג

פ"ת שלפיהם תנוהל האגודה/עמותה .נהלים אלה יעודכנו ,לפי הצורך ,בהתאם
להחלטות ההנהלה וכפוף ל"נוהל שינוי ועדכון" לפי סעיף  25לנוהל זה.
 .2.3נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה .חלוקת רווחים או טובות
הנאה בין חבריה ,אסורה.
 .2.4במקרה של פירוק העמותה ,יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר
כמשמעותו בסעיף  (2) 9לפקודת מס הכנסה ,ולא יחולק בין חבריה" .המוסד
הציבורי" יקבע ע"י האסיפה הכללית.
 .2.5משחקי הבאולינג בליגות אגודת הבאולינג פ"ת ינוהלו על פי חוקת הבאולינג
הבינלאומית של ה) WB-ראה סעיף  9להלן( ,הוראות תקפות של התאחדות
הכדורת בישראל ) (IBFולפי ההוראות המופיעות בנהלים אלה במידה ואינם נוגדים
את הנאמר בחוקה הנ"ל.

 .3עמותת הבאולינג פ"ת:
 .3.1אגודת הבאולינג פ"ת הינה עמותה רשומה אצל רשם העמותות שמספרה :
 580183119.העמותה נוסדה בשנת  1991ע"י  5חברים  :יעקב לרום ,אריה פישר,
בצלאל דורות ,יונה ויספלנר ואילן רייס ז"ל.
 .3.2שלושה חברים שפרשו מהאגודה ויתרו מרצונם על רישומם כמייסדי העמותה אצל
רשם העמותות וכיום רשומים כמייסדים  :יעקב לרום ואריה פישר.

 .4מטרות האגודה/עמותה:
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5

לעודד את הציבור בעיר פ"ת וסביבתה ,בכל הגילאים ,נשים ,גברים ונוער לפעילות
ספורט חברתית באווירה ובתנאים שיאפשרו למצות כישורים ספורטיביים.
לשמש לחברים מקום מפגש חברתי ותרבותי באווירה נעימה.
לתת הזדמנות שווה לכל חבר לבטא את יכולתו הספורטיבית במשחק הבאולינג
והקניית המיומנות במשחק לחבריה.
בניית מסגרת ספורטיבית תחרותית לפרט ולקבוצה ,תוך שימת דגש על הגינות
ספורטיבית ויושר אישי.
להיות חברה בהתאחדות הכדורת בישראל ולהשתתף בפעילות הספורטיבית
הארצית והבינלאומית במסגרתה.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .5הצטרפות/הרשמה ,פרישה:
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6
.5.7
.5.8
.5.9
.5.10
.5.11
.5.12
.5.13

ההצטרפות לאגודה פתוחה לקהל הרחב ,נשים ,גברים ונוער מכל הגילאים.
שחקן הנרשם כחבר אגודה מתחייב לקיים ולשמור על חוקי ונוהלי האגודה.
אי שמירה על החוקים וחריגה מהנהלים תגרור בעקבותיה העמדה של השחקן בפני
ועדת המשמעת של האגודה.
המצטרף ימסור את פרטיו האישיים הכוללים  :שם פרטי ומשפחה ,מספר תעודת
זהות ,כתובת מגורים ,תאריך לידה ומספר טלפון נייד.
השחקן ירשם ברשימת השחקנים הפעילים באגודה.
הנהלת האגודה ,בהחלטת רוב של  80%לפחות ובנוכחות של  80%חברי ההנהלה,
יכולה לסרב לקבל מועמד ולא לאפשר לו להשתתף במסגרת משחקי הליגה של
האגודה.
השחקן המצטרף יהיה זכאי לקבל "קיט הצטרפות" הכולל  :חולצת האגודה וסמל
האגודה.
כל החברים באגודה ישלמו דמי חבר לשנה קלנדארית )ראה סעיף  ( 8.4בסכום
שיוחלט ע"י האסיפה הכללית .חבר המצטרף במהלך השנה ישלם דמי חבר
חודשיים )כיום לפי  ₪ 60לחודש( עד סוף השנה הקלנדארית.
שחקן שעוזב את האגודה ,מכל סיבה שהיא והפסיק עקב כך לשלם את "דמי החבר"
החודשיים ,יפסיק להיות חבר באגודה/עמותה.
שחקן הפורש במהלך העונה יקבל חזרה "דמי חבר" ששילם לפי החודשים השלמים
שנותרו עד סוף השנה הקלנדארית וזאת מתאריך הודעתו בכתב.
שחקן נוער יכול להשתתף בליגה הסדירה של האגודה באם רמתו הספורטיבית ,לפי
החלטת ההנהלה ,מצדיקה זאת .שחקן נוער או חייל ישלם  50%דמי חבר.
חבר מצטרף חייב להציג אישור רפואי על פי חוק הספורט כתנאי לתחילת
המשחקים בליגה )ראה סעיף  23להלן(.
הנהלת האגודה רשאית להחליט בהצבעת רוב של  2/3לשבץ שחקן לליגה
הראשונה" ,שחקן מצטיין" המצטרף לאגודה מאגודה אחרת או עולה מחו"ל,
בקריטריונים מוכחים של ממוצע מתאים לליגה הראשונה למרות המצוין בסעיף
.20.4
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .6הנהלת האגודה/עמותה:
 .6.1הנהלת האגודה תמנה  7חברים שיבחרו בהצבעה דמוקרטית לפי הנוהל המפורט
בהמשך .בין חברי ההנהלה חייבת להיות אשה.
 .6.2להלן התפקידים בניהול האגודה :
 .6.2.1יושב ראש * -יהיה אחראי על כל הפעילות הספורטיבית ,הניהולית והכספית
של האגודה .אחד מבעלי זכות החתימה בשם האגודה על כל מסמך מחייב של
האגודה וגם בעל זכות חתימה על המחאות האגודה.
 .6.2.2סגן יו"ר * -ממלא מקומו ועוזרו של יו"ר האגודה .בעל זכות החתימה השני
בשם האגודה על כל מסמך מחייב של האגודה.
 .6.2.3גזבר ** -יהיה אחראי על מערכת הכספים .ראה סעיף  : 6.5.10תפקידי הגזבר
 /סמכויות ואחריות .אחד מבעלי זכות החתימה על המחאות האגודה.
 .6.2.4מזכיר * -יהיה אחראי על קביעת מועדי כינוס ההנהלה ,סדר יום וסיכומי
החלטות ההנהלה.
 .6.2.5מנכ"ל * -אחד מחברי ההנהלה שיעבור קורס מיוחד של המועצה להסדר
ההימורים בספורט.
 .6.2.6נציג פ"ת בהתאחדות ** -אחראי לקשר ישיר עם הנהלת התאחדות הכדורת
בישראל וחבר האסיפה הכללית של ההתאחדות הארצית כנציג אגודת
הבאולינג פ"ת.
 .6.2.7בעלי זכות חתימה בשם העמותה על כל עניין ודבר *  -יהיו היו"ר וסגן
היו"ר  +חותמת האגודה.
 .6.2.8בעלי זכות חתימה על המחאות העמותה – שניים מתוך השלושה  :יו"ר,
גזבר וחבר הנהלה שלישי שיבחר ע"י ההנהלה.
 .6.2.9אחראי על בדיקות רפואיות *– ההנהלה תבחר חבר שיעקוב אחר ביצוע
במועד של הבדיקות הרפואיות לפי חוק הספורט )ראה סעיף  23להלן(.
 .6.2.10שאר חברי הנהלת האגודה יבצעו תפקידים שיוטלו עליהם ע"י ההנהלה ,לפי
הצורך.
 .6.2.11נשיא כבוד **– לא יהיה חבר הנהלה .
* חייב להיות חבר הנהלה ** .לא חייב להיות חבר הנהלה.
 .6.3הצגת מועמדות וזכות הבחירה להנהלה :
 .6.3.1שחקן החבר באגודה במשך למעלה מ 9 -חודשים ,אשר שילם את מיסיו כנדרש,
רשאי להציג מועמדותו לבחירות להנהלת האגודה.
 .6.3.2שחקן החבר באגודה במשך למעלה מ 6 -חודשים ,אשר שילם את מיסיו כנדרש,
רשאי להצביע בבחירות להנהלת האגודה.

File name: PT_PRO_04_03 Part1.doc

מהדורה 4.03 :
תאריך12.03.2020 :

עמוד 5 :מתוך 33

נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .6.4נוהל בחירות להנהלת האגודה/עמותה:
.6.4.1
.6.4.2
.6.4.3
.6.4.4
.6.4.5
.6.4.6
.6.4.7
.6.4.8
.6.4.9
.6.4.10

.6.4.11

.6.5

הבחירות ינוהלו ע"י ועדת בחירות )בהרכב של לפחות  2חברים( שתמונה ע"י
ההנהלה היוצאת ובלבד שהם לא יהיו מועמדים לבחירות אלה.
ועדת הבחירות תוודא ,בעזרת רשימה שמית של בעלי זכות הבחירה ,כי כל
שחקן נוכח הצביע פעם אחת בלבד.
הבחירה תהיה חשאית.
הבחירה תתבצע ע"י סימון של  5שמות על גבי פתק שבו מופיעים שמות כל
המועמדים ,רשומים בסדר האלף-בית .ניתנת האפשרות לסמן פחות מ 5 -שמות
אבל פתק שבו יותר מ 5 -סימונים יפסל.
הבחירות יערכו בקרב כל שחקני האגודה ,בימי הליגה הרגילה )בימי ב' וג'(,
לפני תחילת המשחקים.
חובה על כל שחקן נוכח ,להצביע ולהכניס פתק לתיבת ההצבעה.
ספירת הקולות  ,על ידי ועדת הבחירות ,תיעשה מיד בתום ההצבעה.
התוצאות יפורסמו בסיום הבחירות ויאושרו פורמאלית ע"י האסיפה הכללית
הקרובה.
פרוטוקול ההצבעה ייחתם ע"י חברי ועדת הבחירות.
המועמד שיקבל את מירב הקולות ,ימונה ליושב ראש האגודה .שאר בעלי
התפקידים יקבעו בישיבתה הראשונה של ההנהלה הנבחרת .היו"ר הנבחר יוכל
לוותר על המינוי האוטומטי כנ"ל ואז יבחר היו"ר ע"י הצבעה גלויה בישיבה
הראשונה של ההנהלה הנבחרת.
במידה ואחד או יותר מועמדים הגיעו למניין קולות זהה ומועמדים אלה
מתחרים על תפקיד היו"ר או על זכות הכניסה להנהלה ,יערך סיבוב בחירות
נוסף לגבי מועמדים אלה בלבד .בסיבוב הבחירות הנוסף תעמוד להכרעה
בהצבעה השאלה הספציפית בלבד )לדוגמא  :במי אתה בוחר לתפקיד היו"ר(.

משך כהונת ההנהלה וסמכויות.

.6.5.1
.6.5.2
.6.5.3
.6.5.4
.6.5.5

משך כהונת הנהלה  :שנתיים.
חברי ההנהלה ובעלי התפקידים באגודה ימלאו את תפקידם בהתנדבות מתוך
רצון אישי כן לקדם את נושא הבאולינג של האגודה.
תפקידה המרכזי של ההנהלה הוא לקיים ולקדם את מטרות האגודה  /עמותה
כפי שמוגדרות בסעיף .4
במקרה של התפטרות רוב חברי ההנהלה ,יתקיימו הבחירות להנהלה חדשה
תוך  4שבועות.
עצומה בכתב ,המבקשת לפטר את ההנהלה ,בחתימת  2/3מכל חברי האגודה
החברים באגודה לפחות  6חודשים )במועד החתימה( יגרמו לפיטורי ההנהלה
ולקיום בחירות תוך  4שבועות.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .6.5.6התפטרות יו"ר האגודה/עמותה כמוה כהתפטרות כל חברי ההנהלה ,במקרה
כזה יתקיימו הבחירות להנהלה חדשה תוך  4שבועות.
 .6.5.7חבר הנהלה או בעל תפקיד אשר מסיבות אישיות או אחרות לא יוכל להמשיך
בתפקידו באגודה ימסור על כך לחברי ההנהלה .במקרה זה יצטרף להנהלה
החבר שנמצא במקום הבא בתור בבחירות האחרונות שהתקיימו .במידה ואין
יותר חברים מהבחירות הקודמות שמעוניינים להצטרף להנהלה ,רשאית
ההנהלה למנות את אחד מחברי האגודה כחבר הנהלה ובכפוף לסעיף . 6.3.1
 .6.5.8ההנהלה שהתפטרה או פוטרה ממשיכה לתפקד עד לבחירות להנהלה החדשה
כהנהלת מעבר .להנהלת המעבר יהיו סמכויות ניהול מוגבלות .לא תהיה לה
סמכות החלטה על שינוי במבנה הליגות ו/או הרכב השחקנים בליגות או
בקבוצות .להנהלה במעבר תהיה סמכות מוגבלת בהחלטות על הוצאות כספיות,
ההנהלה במעבר רשאית להחליט על הוצאות כספיות של עד  1,000ש"ח בלבד
לכל תקופת המעבר ,עד לבחירת ההנהלה החדשה.

 .6.5.9דיוני ההנהלה ,החלטות וסיכום.
6.5.9.1
6.5.9.2
6.5.9.3
6.5.9.4

6.5.9.5
6.5.9.6
6.5.9.7
6.5.9.8

הנהלת האגודה תקיים ישיבות ,לפחות פעם בחודשיים ,לדיון בנושאים
הקשורים לניהול האגודה והליגות.
מזכיר האגודה יסכם את דיוני והחלטות ההנהלה בכל ישיבה .חלק
מסיכומי ההחלטות יודפס.
החלטות ההנהלה יובאו לידיעת שחקני הליגות באמצעי הפרסום
הקיימים או ימסרו בעל פה לפני תחילת יום תחרות ע"י אחד מחברי
ההנהלה.
הכרעה בישיבות ההנהלה תהיה בהצבעה של חברי ההנהלה הנוכחים
בלבד .חבר הנהלה שנעדר לא יוכל להשתתף בהצבעה מלבד חבר הנהלה
שנקבע לגביו ע"י החלטה מיוחדת ומראש כי יש לקבל את הצבעתו
כאילו היה נוכח בישיבה .במהלך הישיבה ניתן לקבל את הצבעתו
הטלפונית.
החלטת הנהלה והצבעה תהיה חוקית במידה ונכחו בהצבעה מעל ל50% -
מחברי ההנהלה ,ז"א  4 :חברי הנהלה נוכחים – פורום חוקי לישיבה.
ברוב המקרים ההכרעה תהיה ברוב רגיל למעט מקרים שקבועים בנהלים
אלה והדורשות רוב מיוחד.
בהעדר הכרעה בהצבעה )שוויון( יחשב קולו של היו"ר כ"קול מועדף"
שיכול להכריע את ההצבעה לטובת דעתו.
להחלטות מהותיות/עקרוניות יש צורך ברוב מיוחד של  2/3ובנוכחות של
לפחות  80%מחברי ההנהלה .ההחלטה על דרישה של רוב מיוחד יהיה
מצוין בנהלים.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 6.5.9.9ההנהלה תכין "דו"ח מילולי" לפי דרישות רשם העמותות .
 6.5.9.10ההנהלה וכל נושאי התפקידים מחויבים להעביר ולהציג לועדת הביקורת
כל חומר רלוונטי שתבקש הועדה לצורך הביקורת השוטפת והתקופתית.

 .6.5.10תפקידי הגזבר  /סמכויות ואחריות :
 6.5.9.11הגזבר ינהל את העניינים הכספיים של האגודה ביושר ובשקיפות לפי
חוקי מדינת ישראל.
 6.5.9.12הגזבר ויו"ר האגודה ישאו באחריות הראשית לניהולה הכספי של
האגודה .לאחר הדיווח שתקבל ההנהלה תחול האחריות על כל חברי
ההנהלה.
 6.5.9.13הגזבר יכין את התקציב השנתי שיוגש להנהלה לאישור.
 6.5.9.14הגזבר יבצע את כל הפעולות הכספיות לפי סעיפי התקציב ועל פי
החלטות ההנהלה .על חריגה מעל הסביר מהתקציב יש לקבל אישור
ההנהלה.
 6.5.9.15התשלומים לספקים ונותני השירות יבוצעו בהתאם לחשבוניות או
קבלות בלבד.
 6.5.9.16אין לבצע פעולות הוצאה במזומן .התשלומים של האגודה יהיו בהמחאות
בלבד.
 6.5.9.17באחריות הגזבר לגבות את "דמי החבר" מהחברים באגודה.
 6.5.9.18באחריות הגזבר להכין את בקשת התמיכה מ"עיריית פתח תקווה" בזמן
ולפי הדרישות המיוחדות של העירייה.
 6.5.9.19הגזבר ידאג לספק את כל המידע והמסמכים לרואה החשבון לצורך
הכנת הדוח הכספי השנתי המבוקר לפי חוקי המדינה.
 6.5.9.20באחריות הגזבר להכין ולהעביר את כל החומר הרלוונטי לרשם
העמותות כדי לקבל את ה"אישור לניהולה התקין של העמותה".
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .7נוהל התנהגות והופעה למשחקי הליגה.
שחקן באגודת הבאולינג פ"ת מחויב לעמוד בנורמת התנהגות אשר תשמש דוגמא לכלל
השחקנים המשתתפים במשחקי הליגה ולצופים .נורמת התנהגות חיובית תחזק ותפתח
את מעמדו של ספורט הבאולינג בקרב הציבור הרחב ותיתן הנאה לשחקנים המשתתפים.

 .7.1הופעה.
 .7.1.1על כל שחקן באגודה הנוטל חלק במשחקי הליגה להופיע בתלבושת הולמת:
חולצת האגודה חובה ,מכנסיים ארוכים או טרנינג )שאינו בשלל צבעים( ,נעלי
משחק.
 .7.1.2שחקן שיתייצב למשחק ליגה בהופעה לא ראויה כנ"ל ,לא יורשה להתחרות
במסגרת הליגה ויחשב כאילו לא הופיע כלל.
 .7.1.3שחקן המייצג את האגודה ואשר משתתף בתחרות אישית או קבוצתית רשמית
במועדון אחר מתחייב להקפיד בהופעתו וללבוש את חולצת האגודה חובה
ומכנסיים ארוכים או טרנינג )שאינו בשלל צבעים( ,נעלי משחק ,הכל לפי נוהלי
התאחדות הכדורת בישראל .

 .7.2עמידה בזמנים ,איחורים וחיסורים.
.7.2.1
.7.2.2
.7.2.3

.7.2.4

.7.2.5

כל שחקן ליגה יקפיד להופיע בזמן למשחקים .על השחקן להופיע כמה דקות
לפני תחילת המפגש.
שחקן מאחר אינו זכאי לזריקות חימום כלל.
שחקן שאיחר ומבקש להשתלב במשחק יוכל לעשות זאת בכל משחק במהלך
המחזור ולהשתתף במשחק החל מהמשחקון ) (FRAMEשבו הגיע .כל
המשחקונים שבהם היה צריך לשחק בתורו ולא היה נוכח ירשמו כ .0-שחקן
מאחר אינו זכאי לזריקות חימום.
שחקן אשר ייעדר ,ללא סיבה )ראה להלן( ,ממשחקי הליגה הסדירה 3 ,פעמים
ברציפות או מספר פעמים לא סביר במהלך הליגה ,יועמד לבירור בפני ההנהלה,
אשר רשאית לדון אותו להשעיה ,לירידה לליגה נמוכה יותר או הרחקה
מהאגודה .לשחקן תהיה זכות ערעור בפני ועדת המשמעת.
שחקן יהיה פטור מהעמדה לבירור בפני ההנהלה או ועדת המשמעת בגין
איחורים או חיסורים במקרים הבאים בלבד :הודעה על מילואים ,נסיעה לחו"ל
או מחלה )עם אישור( .על כל מקרה כנ"ל יודיע השחקן מראש לראש הקבוצה
)קפטן( ולהנהלת האגודה.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .7.2.6בסיום הליגה ,שחקן ששיחק בפועל בפחות מ 70%-מס"ה המשחקים )שהיה
יכול לשחק( בליגות ראשונה ושניה )ראה גם סעיף  20להלן( יהיה מועמד
לירידת ליגה .כל החיסורים ,כולל אלה לפי סעיף  7.2.5יכללו במניין
ההיעדרויות .עניין זה יובא להחלטת ההנהלה לקראת התכנון של עונת הליגה
החדשה.
 .7.2.7שחקן שמפאת מחלה ,פציעה או סיבה אחרת  ,שתימצא ע"י הנהלת האגודה
כמוצדקת ,הפסיק את פעילותו באגודה ,יוכל לחזור ולשחק בליגה שבה שיחק
לפני עזיבתו בתנאי שתיווצר האפשרות מבחינת נוהל העליות והירידות )לפי
סעיף  20להלן( .הנהלת האגודה היא הסמכות להחליט והחלטתה סופית ולא
ניתנת לערעור .סעיף זה תקף גם לשחקן שחוזר במהלך העונה.

.7.3

השלמת משחקים חסרים.

.7.3.1
.7.3.2
.7.3.3
.7.3.4
.7.3.5
.7.3.6
.7.3.7
.7.3.8
.7.3.9
.7.3.10
.7.3.11

הנהלת האגודה תכלול ב"תוכנית הפעילות" של האגודה את האפשרות להשלמת
משחקים לשחקנים שהחסירו משחקי ליגה מכל סיבה שהיא.
האחריות להשלמת משחקים חסרים הינה על השחקן שלו מכסת משחקים
חסרה.
הנהלת האגודה רשאית לאשר מועדי השלמה מיוחדים לשחקנים בעלי בעיות
מיוחדות ושנעדרו היעדרות מוצדקת.
כמות ההשלמות המירבית ששחקן יכול להשלים במהלך עונה הוא 15
משחקים .אין להנהלת האגודה סמכות לאשר כמות השלמות מעבר לכך.
השלמת המשחקים תיעשה במתכונת ליגה בלבד כאשר בכל מסלול ישחקו
לפחות  2שחקנים.
אין להשלים יותר מ 3-משחקים במפגש אחד.
לשחקן שחסר לו פחות מ 3-משחקים יחשבו המשחקים הראשונים ששיחק
במועד משחקי ההשלמות.
שחקן שהחל בהשלמות יכול להודיע על הפסקתם לאחר כל משחק שלם
ששיחק .במקרה זה יחשבו המשחקים ששיחק כהשלמה והמשחקים ששיחק
אחרי שהודיע על הפסקת ההשלמות לא יחשבו.
שחקן לא יורשה לעשות "השלמות" כאשר הוא מודיע על כך לאחר שהחל
לשחק .באותו יום לא יוכל השחקן לעשות "השלמות" גם מהמשחק הבא.
תוצאות שיאי עונה ו/או שיא מסלול לא יחשבו במהלך ההשלמות.
לאחר סיום העונה ) לאחר המחזור האחרון בליגה( לא יתקיימו משחקי
השלמה.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .7.4התנהגות במהלך משחקי הליגה.
.7.4.1
.7.4.2
.7.4.3
.7.4.4
.7.4.5
.7.4.6
.7.4.7

.7.4.8
.7.4.9

שחקן יישב במקום הישיבה הסמוך למסלולו .יש להימנע מלהסתובב במקומות
הישיבה של המסלולים האחרים.
יש לשמור על טון דיבור נמוך ,אדיב ומנומס.
שחקן יעלה למשטח הגלישה לזריקת כדור רק בתורו.
אין לעשן או לאכול במקומות הישיבה ,סמוך למסלולים בזמן קיום משחקי
הליגה והטורנירים .ניתן לשתות בכלים סגורים.
אין לעלות על משטח הגלישה עם אוכל ,שתייה או סיגריה.
אין לעכב משחק בשל דיבור בטלפון נייד .לשחקן שלא ישחק בתורו בשל
הסיבות הנ"ל ויעכב בשל כך את המשך המשחק ירשם " "0נקודות למשחקון
) (FRAMEשמעוכב והשחקן הבא אחריו יעלה למשחק.
במקרה של אלימות "מילולית קשה" או אלימות פיזית במהלך המשחקים יהיה
בסמכות ההנהלה להחליט במקום על הרחקת השחקן האלים לאלתר מהמשך
הפעילות במחזור הליגה המדובר .ההרחקה תקפה עד לבירור בועדת המשמעת.
במידה וההרחקה במהלך משחק ,תירשם התוצאה שאותה השיג השחקן
המורחק בזמן ההרחקה כתוצאת המשחק כולו.
על השחקן מוטלת החובה להישמע לחבר ההנהלה התורן ביום הליגה ולא
לפנות ולהתעמת עם ממלאי התפקידים במרכז הבאוליג ,פקידים וטכנאים.
חל איסור חמור על קיום הימורים בכסף או שווה כסף במהלך משחקי הליגה.

 .8הליגה ,הרכב קבוצות ומתכונת המשחקים.
.8.1

הגדרות :

.8.1.1
.8.1.2
.8.1.3
.8.1.4
.8.1.5

חימום – בתחילת כל מחזור יזכו השחקנים ל 1/4-שעה של חימום ואימון על
המסלולים שעליהם יערך המפגש.
מפגש  -תחרות בין שתי קבוצות המתקיימת באותו מועד ועל אותו זוג
מסלולים .המפגש מורכב מ 3-משחקים רצופים.
משחק  -משחק בין שתי קבוצות ,משחק בין כל חברי הקבוצה כשכל אחד
משחק משחק אחד בן  10משחקונים.
משחקון – .FRAME
מחזור  -כלל המפגשים שמקיימות כל הקבוצות בליגה המסוימת ,במקביל,
באותו יום ובאותה שעה.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .8.1.6סיבוב – כלל המחזורים בהם משחקת כל קבוצה כנגד יתר הקבוצות פעם אחת.
 .8.1.7משחקי דירוג  Position Games -מחזור משחקים נוסף ,לאחר סיום סיבוב
משחקים) ,בהתאם לתוכנית המשחקים( שבו יפגשו הקבוצות לפי סדר דירוגם :
 1נגד  3 ,2נגד  4וכד.'.
 .8.1.8פליי-אוף – הוספת "סיבוב משחקים חלקי" בנוסף לליגה הרגילה לקראת
סיומה .פליי-אוף עליון ,סיבוב מפגשים בין  4הקבוצות הראשונות בדירוג )בינן
לבין עצמן( לאחר סיום מניין משחקי הליגה הרגילה .פליי-אוף תחתון ,סיבוב
מפגשים "חלקי" בין שאר הקבוצות בחלק התחתון של הטבלה  .כל התוצאות
שהושגו לפני תחילת הפליי-אוף ,בליגה הרגילה ,תוצאות אישיות וקבוצתיות,
נחשבות וממשיכות להצטבר לצורך קביעת הדירוג האישי והקבוצתי.

 .8.2מבנה הליגות ומועדי המשחקים :
באגודה מתנהלות  3ליגות לפי רמות :
 .8.2.1ליגה ראשונה ,ביום ג' בשעה  , 20:45תמנה  12קבוצות – בבאולינג הרצליה.
 .8.2.2ליגה שנייה  ,ביום ב' בשעה  , 20:00תמנה  8או  10קבוצות – בבאולינג קרית
אונו.
 .8.2.3ליגה שלישית ,ביום ב' בשעה  , 19:30תמנה  6קבוצות – בבאולינג פתח תקווה.

.8.3

מתכונת הליגות :

.8.3.1
.8.3.2
.8.3.3
.8.3.4
.8.3.5
.8.3.6

המתכונת תלויה במספר הקבוצות .בעונת משחקים יהיו ס"ה כ 30 -מחזורים
שהם  30משחקים קבוצתיים ו 90 -משחקים אישיים.
ליגה ראשונה  2 :סיבובים ,לאחר כל סיבוב מחזור אחד של משחקי דירוג,
בסיום הליגה  6מחזורי פליי-אוף .ס"ה  29מחזורים 87 ,משחקים אישיים.
ליגה שנייה  4 :סיבובים ,עם  2מחזורי משחקי דירוג .ס"ה  30מחזורים90 ,
משחקים אישיים.
ליגה שלישית  6 :סיבובים .ס"ה  30מחזורים 90 ,משחקים אישיים
בכל מחזור משחקים של ליגת הבאולינג יתמודדו הקבוצות בשלושה משחקים
רצופים.
שחקנים ל"אישי"  :שחקנים שאינם יכולים לשנות את מועד ההשתתפות
בליגה ולעבור לשחק ביום אחר ושחקנים מצטרפים במהלך העונה יכולים
להשתתף במסגרת הליגות כשחקנים לממוצע אישי .השחקנים ישולבו
למסלולים שבהם יהיו חסרים שחקנים ,על בסיס מקום פנוי בלבד .תוצאות
משחקיהם האישיים יחשבו לדירוג האישי והם יוכלו לזכות בכל הפרסים
האישיים המוגדרים .ההנהלה תקבע מי מהשחקנים המעונינים לשחק
כשחקנים ל"אישי" יכללו במסגרת הליגה הראשונה ובלבד שבזוג מסלולים לא
יהיו יותר מ 7-שחקנים )כולל(.
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.8.3.7

.8.3.8
.8.3.9
.8.3.10
.8.3.11

.8.4

הנהלת האגודה רשאית לשנות את מבנה הליגות בהודעה מראש ,חצי עונה לפני
סיום הליגה .החלטת ההנהלה על שינוי במבנה הליגות יכול להידון בנוכחות של
לפחות  80%ויאושר רק במידה ולפחות  80%מחברי הנהלת האגודה הנוכחים
הצביעו לזכותה .להחלטה זאת תהיה חובת נוכחות של לפחות  6חברי הנהלה
מתוך ה.7-
הנהלת האגודה תהיה הרשאית הבלעדית לקביעת מועדי פגרה ,קיום טורנירים
פנימיים ואזוריים ,שינוי מועדי משחקי ליגה וכו'.
תוכנית המשחקים לכל ליגה תקבע לפני תחילת הליגות ,התוכנית תכלול את
סדר המשחקים והקצאת המסלול לכל המשחקים.
בסיום הליגות יקבעו הקבוצות והשחקנים הזוכים בגביעים ומדליות כפי
שמפורט בסעיף .19
במקרה של שוויון בניקוד הקבוצתי ,יקבע הדירוג ע"י מספר הפינים הכולל.

תשלום "דמי חבר" ועלות משחקי הליגה.

.8.4.1

.8.4.2
.8.4.3
.8.4.4
.8.4.5
.8.4.6
.8.4.7

בכל תחילת שנה קלנדארית ישלם כל חבר אגודה "דמי חבר" בסכום שיקבע ע"י
האסיפה הכללית) .כיום הסכום עומד על  ₪ 600לשנה קלנדארית( .התשלום
)בהמחאות או מזומן( יהיה בתחילת השנה ,עבור כל השנה .הגזבר ינפיק קבלה
בהתאם .תינתן הנחה של  10%בדמי חבר לכל שחקן נוסף מאותה משפחה
)מקירבה ראשונה בלבד(.
שחקני נוער של העמותה )עד גיל  (19וחיילים בשירות חובה ישלמו  50%דמי
חבר.
שחקן שלא הסדיר את תשלום "דמי החבר" כנ"ל עד ל 01 -למרץ בכל שנה לא
יוכל להמשיך את פעילותו באגודה עד לתשלום .בסמכות ההנהלה לקבוע מועד
תשלום מיוחד לשחקן שיש לו בעיה מיוחדת.
ההנהלה אינה מוסמכת לפטור שחקן מתשלום "דמי חבר".
עבור עלות משחקי הליגה ישלמו השחקנים הפעילים  ,למרכז הבאולינג ביום
מחזור הליגה ,לפי הסכום שיקבע ע"י הנהלת מרכז הבאולינג שבתחומו
מתקיימים משחקי הליגה.
חבר המצטרף במהלך השנה ישלם דמי חבר חודשיים )כיום לפי  ₪ 60לחודש(
עד סוף השנה הקלנדארית.
שחקן הפורש במהלך העונה יקבל חזרה חלק יחסי מ"דמי חבר" ששילם לפי
החודשים השלמים שנותרו עד סוף השנה הקלנדארית וזאת מתאריך ההודעה
בכתב.
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.8.5

גביע הליגה ,טורנירים פנימיים.

.8.5.1
.8.5.2
.8.5.3
.8.5.4
.8.5.5
.8.5.6
.8.5.7
.8.5.8

.8.5.9

תחרות גביע הליגה תתקיים לפני המחזור ה 1-של עונת הליגה החדשה ,לאחר
בחירת הקבוצות החדשות לליגה הבאה.
התחרות במהותה הינה קבוצתית ובאה לתרגל משחק קבוצתי בהרכב האישי
והקבוצתי החדש לקראת תחילת הליגה החדשה.
התחרות הינה בין הקבוצות בכל ליגה בנפרד.
מתכונת התחרות דומה לשיטת הניקוד במשחקי הליגה ,ניקוד עבור נצחונות,
כולל הנדיקפ של העונה הקודמת.
התחרות מתחילה ומסתיימת באותו יום.
במהותה זוהי תחרות "נוקאאוט" של משחק אחד שבו הקבוצה המפסידה
יוצאת.
שחקן חסר יקבל  :ממוצע פחות  10אבל לא יכול לקבל נקודת ניצחון.
הקבוצות מוגרלות להתמודדות של משחק אחד ,קבוצה נגד קבוצה .לשלב הבא
יעלו הקבוצות המנצחות  .במקרה של מספר אי זוגי של קבוצות מנצחות תצטרף
הקבוצה שהשיגה את מירב הפינים בין הקבוצות המפסידות ,כדי ליצור מספר
זוגי של קבוצות העולות לשלב הבא.
דוגמא  12 :קבוצות בליגה.






.8.5.10
.8.5.11
.8.5.12
.8.5.13

סיבוב  12 - 1קבוצות מתמודדות 6 .קבוצות מנצחות  2 +קבוצות
מבין המפסידות בעלות מירב הפינים.
סיבוב  8 - 2קבוצות מתמודדות 4 .מנצחות.
סיבוב  4 - 3קבוצות מתמודדות 2 .מנצחות ממשיכות לגמר.
סיבוב  2 - 4קבוצות מתמודדות .הקבוצה המנצחת זוכה בגביע
הליגה ,גביע לכל שחקן קבוצה שהיה נוכח.

הנהלת האגודה תקיים מדי תקופה טורניר פנימי בין כל חברי הליגה.
השחקנים אינם מחויבים להשתתף בטורניר הפנימי.
מתכונת הטורניר תמסר לשחקנים לפני תחילתו.
המתכונת המסורתית של הטורניר תהיה כדלקמן :





התוצאות ב 2 -מחזורי ליגה רצופים ילקחו בחשבון למוקדמות הטורניר.
כל משתתף ישלם דמי כניסה בסך שיקבע ע"י ההנהלה )כיום –  50ש"ח(.
הסכום שיאסף ישמש לצורך הפרסים .ההנהלה תקציב סכום נוסף למניין
הפרסים.
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כל השחקנים המשתתפים במוקדמות ,מכל הליגות ,יעלו לשלב הגמר
שיתקיים במועד שיקבע בהודעה על הטורניר.
לשחקנים המשתתפים יתווספו נקודות ההנדיקפ של המחזור הראשון של
הטורניר .ההנדיקפ לא ישונה עד סיום התחרות  .לשחקני הליגה הראשונה ,
המשחקים ללא הנדיקפ בליגה ,יחושב הנדיקפ לפי הממוצע של השחקן עד
למכסימום  10נקודות.
בשלב הגמר ישחקו  3משחקים שיצטברו ל 50% -התוצאות משלב
המוקדמות.
תוצאות משחקי שלב הגמר יחשבו אוטומטית כהשלמות לכל השחקנים
המשתתפים שלהם חוסר משחקי ליגה.

 .8.6הרכב הקבוצות )איוש השחקנים לקבוצות(
.8.6.1
.8.6.2
.8.6.3

.8.6.4

.8.6.5

כל קבוצה בכל ליגה תמנה  3שחקנים או  4לפי הליגה.
בליגה הראשונה יערכו בחירות לקבוצות חדשות כל  2עונות .נוהל הבחירות
לקבוצות חדשות בליגה ה 1-מתואר בסעיף  8.7להלן.
בליגה הראשונה  :בכל עונה אחרת ,ניתנת האפשרות לקבוצות ,לפי רצונן,
להישאר בהרכב שחקנים זהה לעונה הקודמת .קבוצה שבה ראש הקבוצה
)הקפטן( יוצא ל"בנק השחקנים" – תפורק ושחקניה עוברים ל"בנק השחקנים".
שחקנים שלא מעוניינים להמשיך עונה נוספת באותה קבוצה יודיעו על כך
להנהלה והם יועברו ל"בנק השחקנים" .לקבוצות שאינן בהרכב מלא של 3
שחקנים יתקיים הליך של "השלמת שחקנים לקבוצות" כפי שמתואר בסעיף
 8.8להלן.
בליגה השנייה יערכו בחירות לקבוצות חדשות כל  2עונות .בכל עונה אחרת,
ניתנת האפשרות לקבוצות ,לפי רצונן ,להישאר בהרכב שחקנים זהה לעונה
הקודמת .קבוצה שבה ראש הקבוצה )הקפטן( יוצא ל"בנק השחקנים" – תפורק
ושחקניה עוברים ל"בנק השחקנים" .שחקנים שלא מעוניינים להמשיך עונה
נוספת באותה קבוצה יודיעו על כך להנהלה והם יועברו ל"בנק השחקנים".
לקבוצות שאינן בהרכב מלא של  3שחקנים יתקיים הליך של "השלמת שחקנים
לקבוצות" כפי שמתואר בסעיף  8.8להלן.
בליגה השנייה ,בעונה בה נבחרות הקבוצות מחדש ,יקבעו ראשי הקבוצה,
"הבוחרים" ,לפי הממוצע האישי של השחקנים שאיישו את הליגה בעונה
הקרובה .הבחירה תהיה מתוך "בנק השחקנים" הכולל את השחקנים שירדו
מהליגה ה ,1-השחקנים שעלו מהליגה ה 3-ויתר השחקנים האמורים לשחק
במסגרת הליגה השנייה .סדר הבחירה יהיה ב 3-סבבים לפי המתואר בסעיפים
 8.7.5 - 8.7.3להלן.
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 .8.6.6בליגה השלישית ישובצו השחקנים ,ללא בחירות ,באחריות הנהלת האגודה,
בהתחשב בבקשות שחקנים ורמת משחקם )ממוצע אישי( וכדי להגיע לקבוצות
בעלות רמה כללית שווה ככל שניתן.

 .8.7נוהל בחירת שחקנים לקבוצות חדשות ,פעם בכל  2עונות ,בליגה
הראשונה והשניה.
.8.7.1

.8.7.2
.8.7.3
.8.7.4
.8.7.5

.8.7.6
.8.7.7

השחקנים "הבוחרים" יהיו ) 12ליגה שניה –  8או  (10השחקנים בעלי הממוצע
האישי הטובים ביותר ,הממוקמים במקומות הראשונים בסיום הליגה .
"הבוחרים" יהיו ראשי הקבוצה )הקפטנים( בעונה הקרובה .קפטן/שחקן בוחר
יכול להיות רק שחקן שלו לפחות  15משחקים בליגה.
בחירת השחקנים הינה מכל יתר השחקנים שיאיישו את הליגה הראשונה או
השניה ,בהתאמה ,בעונה הבאה  .הבחירה תיעשה ע"י ראשי הקבוצה כנ"ל ללא
מעורבות של השחקנים העומדים לבחירה.
בסיבוב ה – 1-סדר הבחירה לפי ממוצע השחקנים הבוחרים  -מהקטן לגדול.
בסיבוב ה - 2-סדר הבחירה לפי ממוצע כולל של  2השחקנים בקבוצה -
מהקטן לגדול.
לאחר השלמת הרכב הקבוצות לפי הנוהל הנ"ל ,יפורסמו התוצאות לשחקני
הליגה .במשך כשבוע ימים עד ליום ב' שלאחר יום הבחירות ,ניתנת אפשרות
לשחקן שחפץ בכך להודיע להנהלה על רצונו לצאת מהקבוצה שאליה נבחר
ל"בנק שחקנים".
שבוע לאחר קיום הבחירות כנ"ל ,לאחר שניתנה לכל שחקן האפשרות לצאת
מהקבוצה שאליה נבחר ,תיערך השלמת שחקנים לקבוצות ,לפי המתכונת
שבסעיף .8.8
לאחר השלמת הליך זה ,לא תהיה אפשרות לשחקן בלתי מרוצה להחליף
קבוצה או לסרב לשחק בקבוצה וזאת עד לסיום העונה.

 .8.8השלמת שחקנים לקבוצות בליגה הראשונה והשנייה
בכל עונה ,למעט פעם ב 2-עונות ,יקבע ההרכב האישי של הקבוצות בליגה הראשונה
והשנייה לעונה הבאה בצורה של "השלמת שחקנים לקבוצות" לפי הכללים הבאים:
 .8.8.1בשלב הראשון ינופו מהקבוצות השחקנים שחייבים לרדת או לעלות ליגה.
 .8.8.2שחקנים מהליגה השנייה והשלישית אשר עלו לליגה הראשונה ירשמו ב"בנק
השחקנים" של הליגה הראשונה.
 .8.8.3שחקנים שירדו מהליגה הראשונה או עלו מהליגה השלישית ירשמו ב"בנק
השחקנים" של הליגה השנייה.
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.8.8.4
.8.8.5
.8.8.6

.8.8.7
.8.8.8

שחקן שלא מעוניין להמשיך עונה נוספת באותה קבוצה יודיע על כך להנהלה
וירשם ב"בנק השחקנים" בליגה בה הוא ישחק בעונה הקרובה.
במקרה של "קבוצה לא מאוישת" בשל יציאת ראש הקבוצה )הקפטן( ל"בנק
השחקנים" או פירוק קבוצה ,יקבע השחקן בעל הממוצע הגבוה ביותר מבין
השחקנים הנמצאים ב"בנק השחקנים" כראש הקבוצה.
ראשי הקבוצות שקבוצותיהם "אינן מלאות" ,יתכנסו )בפיקוח הנהלת האגודה(
ויבחרו ,לפי סדר הקבוצות החסרות שחקנים .ראשית  -יבחרו ראשי הקבוצות
שקבוצותיהם בעלות מספר שחקנים "קיים" הקטן ביותר ,וזאת לפי סדר
הממוצע הקבוצתי הנמוך ביותר .לסיום השלמת הקבוצות ימשך הנוהל של
קבוצה בעלת ממוצע קבוצתי נמוך תחילה.
אין אפשרות לשחקן שנבחר לקבוצה מסוימת ,לסרב לשחק בה.
לא ניתן לשנות הרכב שחקנים בקבוצה )לעבור בין קבוצות( במהלך העונה.

 .8.8.9במקרה שקבוצה מהליגה הראשונה או השניה חסרה שחקן  ,במהלך העונה,
מסיבה כלשהיא )הורחק ,פרש ,פצוע יותר מחודש וכד'( תאפשר הנהלת האגודה
לקבוצה לבחור כשחקן קבוע לקבוצה  ,לפי הנוהל הבא :
א .השחקן המחליף יכול להיות מהשחקנים המשחקים באישי או שחקן חדש
שהגיע לאגודה.
ב .לשחקן הנבחר להיכנס לקבוצה החסרה יש זכות סרוב להצטרף לקבוצה
והוא יוכל להמשיך לשחק באישי .לשחקן שסירב להצטרף לקבוצה שבחרה
אותו לא תהיה אפשרות להצטרף לקבוצה אחרת עד סיום העונה והוא
ימשיך לשחק באישי.
ג .אין אפשרות לצרף לקבוצה חסרה שחקן המשחק בקבוצה אחרת בליגת
האגודה.
ד .לקבוצה החסרה שחקן יש אפשרות להחליט לא לצרף "שחקן חופשי"
מהאישי או אחר ולהמשיך לשחק על "ממוצע ורטואלי" .VIR
ה" .ממוצע וירטואלי"  VIRשל השחקן הפורש/החסר תיקבע כממוצע האחרון
שהשיג לפני הפרישה או הפסקת פעילותו ,זאת במידה והשחקן שיחק לפחות
 15משחקי ליגה .במקרה ואין לשחקן הפורש/חסר לפחות  15משחקי ליגה
תקבע תוצאת "הממוצע הוירטואלי" כתוצאת הממוצע של הליגה.
ו .במקרה הנ"ל הקבוצה יכולה לקבל נצחון אישי של השחקן החסר וגם לזכות
בבונוסים קבוצתיים "כאילו השחקן החסר משחק על "הממוצע הוירטואלי"
ז .במקרה והקבוצה מעונינת לצרף שחקן חדש לקבוצה :






הקבוצה יכולה לבחור כל "שחקן חופשי" מתוך הליגה הנוכחית )לא מליגה אחרת
באגודה(.
לשחקן החדש ינתן "הנדיקפ" שלילי או חיובי ביחס לשחקן שאותו הוא מחליף )השחקן
הפורש(.
ההנדיקף יהיה תקף עד סיום העונה ולא ישתנה.
ההנדיקפ לשחקן המחליף יהיה לצורך קביעת נצחון אישי בתחרות הקבוצתית וכמובן
לסיכום הקבוצתי.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
ח .שחקן שנעדר מפעת מחלה ממושכת יוכל לחזור לקבוצתו הקודמת במידה
ומקומו לא מולה ע"י שחקן מחליף.
ט .בסיום העונה ,לא יוכל "שחקן משלים" כנ"ל להמשיך בקבוצה שאליה צורף
במהלך העונה והוא יועבר לבנק השחקנים ויעמוד לבחירה עם שאר
השחקנים שיהיו בבנק השחקנים.
י .אין מניעה ש"שחקן משלים" יקבע  ,לאחר סיום העונה ,כראש קבוצה לצורך
בחירות לקבוצות  ,במידה והממוצע שלו יצדיק זאת.
יא .שחקן שפרש מהאגודה ומבקש לחזור יחשב כשחקן חופשי לכל דבר ויכול
להשתלב בכל האופציות כנ"ל.
יב .לשחקן המצטרף לאגודה יחשב הממוצע שלו באגודה שממנה הגיע.
יג .כל צירוף שחקן לפי נוהל זה חייב לקבל את אישור ההנהלה שתפעל לפי
האמור למעלה.
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