מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
האגף לחינוך והדרכה בפנימיות
לכבוד
מנהל המוסד /רכז הספורט

99/1/2690
ח' באלול תשע"ו

--------------------------------------שלום רב,
הנדון :גמר  -אליפות המינהל לחינוך התיישבותי ועלית הנוער -בכדורעף  -תיכון בנים תשע"ז
השנה אנו ממשיכים במסורת התחרויות הספורטיביות במינהל לחינוך התיישבותי במשחק
הכדורעף .השנה תתקיים שוב תחרות רק לרמה ב.
לתשומת לבכם :מותרת השתתפות אך ורק לילדי פנימייה או לתלמידים חובבים אקסטרנים,
אסור לתלמידים הפעילים כשחקני ליגה מטעם איגוד הכדורעף או ילדי פנימיית המחוננים בוינגייט
 .להשתתף בטורניר זה ,קבוצה שלא תעמוד בכלל זה תפסל .
אנו מקווים בנוסף להישגים התחרותיים ,לטפח את נושא ההגינות והשמירה על כללי המשחק ההוגן.
אין ספק שאוירה טובה של כל השותפים לעשייה ובמיוחד המורים לחינוך גופני ,תגרום להנאה וסיפוק
לכולם.
מצורף לכם תקנון המשחקים ,כמו כן לוח ופירוט זמן .מקום .ומועד המשחקים.
בהצלחה
מנחם דרוקר
מפקח על קידום הספורט בפנימיות
העתקים:
ד"ר בני פישר
מר רון פרייזלר
מפקחים
תיק
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בית א'

תאריך יום ג' 09/9/2696
מקום המשחקים :אולם בית ספר ברנקו וייס הרצוג –בית חשמונאי
מורה אחראי  :אביב יעקב :טל:656-2068066 :

מס'
9
2
0

בית ב

ברנקו וייס הרצוג–כנות
כפר סילבר– מפסיד 9
כפר סילבר  -מנצח 9

96:66
99:66
92:66

מקום ראשון בבית עולה ל  1/2-הגמר.
תאריך יום ג' 09/9/2696
מקום המשחקים :עיינות
מורה אחראית  :מירב טל'652-6258656 :

מס'
9
2
0

בית ג'

הקבוצות המתמודדות

שעה

תוצאה

הקבוצות המתמודדות
קב' יבנה –עיינות
ימי אשדוד – מפסיד 9
ימי אשדוד – מנצח 9

שעה

תוצאה

96:66
99:66
92:66

מקום ראשון בבית עולה ל  1/2-הגמר.
תאריך יום ד' 9/2/2696
מקום המשחקים :עמקים/תבור
מורה אחראי  :שאול אדר טל'656-1688216 :

מס'
9
2
0

הקבוצות המתמודדות
עמקים/תבור -הודיות
קציני ים עכו -מפסיד 9
קציני ים עכו -מנצח 9

שעה

תוצאה

96:66
99:66
92:66

 מקום ראשון בבית עולה ל  1/2-הגמר.

חצי גמר +גמר

משחק הגמר יתקיים במוסינזון( -הוד השרון רח' עלית הנוער ) 1
בתאריך :יום ד 15/2/2017
מורה אחראי :חזי סייג טל030-3384385 :
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תקנון כדור-עף לכיתות י'  -י"ב
.9

המשחקים יתקיימו בהתאם לתקנון לאירועי החנה"ג התשס"א  2666-2669ולחוקת איגוד
הכדור-עף.

.2

מספר מערכות  :מספר המערכות בכל השלבים ( 0 -זכייה ב  2 -מתוך  0מערכות)  -משחק
מקוצר.

.0

שיטת ניקוד  :במשחקים בבתים ניצחון מקנה  2נקודות ,הפסד מקנה  9נקודה ,אי הופעה
או הפסד טכני  6 -נקודות (  6:2וכל מערכה .) 6:25
0.9

זכייה במערכה  -קבוצה המשיגה ראשונה  25נקודות ( פינג פונג ) עם יתרון של 2
נקודות לפחות – זוכה במערכה.

0.2

הקבוצה המנצחת  -קבוצה הזוכה בשתי מערכות במשחק מקוצר ,מנצחת
במשחק.

.6

שוויון במערכות המשחק :במקרה של שוויון במערכות במשחק המערכה המכרעת תשוחק
(שלישית במשחק מקוצר) עד להשגת  95נקודות עם יתרון של  2נקודות לפחות.

.5

שוויון בליגה  :במקרה של שוויון נקודות בטבלת הליגה ,תינתן עדיפות לקבוצה שיחס
המערכות (זכות חלקי חובה) שלה הוא הטוב (הגדול) ביותר.
5.9

אם גם לאחר מכן יישמר השוויון ,תינתן העדיפות לקבוצה שסך כל יחס הנקודות
הקטנות שלה (זכות חלקי חובה) ,בכל המערכות של כל המשחקים ,הוא הטוב
(הגדול) ביותר.

5.2

אם גם לאחר מכן יישמר השוויון תינתן עדיפות לקבוצה שסך כל יחס הנקודות
הקטנות שלה (זכות חלקי חובה) הוא הטוב ביותר בין הנוגעות בדבר בלבד.
אם גם לאחר מכן יישמר השוויון  -תיערך הגרלה.

0

תלבושת  :תלבושת השחקנים תהיה ממוספרת כחוק .תלבושת – ראה חוקה כללית.

6

גובה הרשת  :לכיתות י'-י"ב תלמידים  2.66 -מ'.

8

רשם /ת מזכירות  :על המורה המלווה לדאוג לנציג שיהיה רשם במזכירות.

1

כדורי אימון ומשחק  :על כל קבוצה להביא מספר כדורים לאימון וכדור משחק .
.96שיפוט באחריות בית הספר המארח.
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טופס רישום קבוצתי למשחקי כדורעף
הענף___________________ :
שם בית הספר________________:

גיל ___________________:
שם המורה לחנ"ג______________:

שם המאמן__________________:
שמות המשתתפים
מספר מס'
חולצה
9

שם משפחה

שם פרטי

תאריך
לידה

מס' ת.ז

כיתה

2
0
6
5
0
6
8
1
96
99
92
90
96
95
הריני מאשר בזאת כי:
 .9הרשומים לעיל הם תלמידים בבית ספרנו .
 .2התלמידים הרשומים בטופס מבוטחים בביטוח תאונות אישיות (חוזר מנכ"ל ז' התשמ"ח)
 .0כל הפרטים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים .
 .6התלמידים הרשומים בטופס כשרים מבחינה רפואית .
 .5ידוע לי שנבחרת בית הספר חייבת להופיע עם מורה מלוה ותלבושת אחידה.
שם מנהל/ת בית הספר_______________:
חותמת בית הספר__________________:

חתימת המנהל____________:
תאריך______________:
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