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 , ותושביםהנהלה, מנהלי היישובים \, רכזים קהילתיים, חברי ועדוחוגים לכבוד רכזי ספורט

 : ישובי המועצה האזורית עמק יזרעאלבי

 2022עונת  – להרשמה לליגת הקיץ בקטרגל ע"ש אסף פוקס 'קול קורא'

  מקיבוץ הטורניר מתקיים בתמיכת המועצה האזורית ונועד להנצחת זכרו של אסף פוקס ז"ל

 .2003גבת, שנפל בפעילות מבצעית בשומרון בשנת 

 יישובי את המייצגות קבוצות  13-של הליגה, שבה משתתפות מדי שנה כ 18-זוהי העונה ה

 .עמק יזרעאל הליגה בשיתוף מח' הספורט של המועצה האזורית .השונים המועצה

 17-ה מוצ"שועד לגמר, שייערך ב ליוני 25-המשחקים ייערכו בכל מוצ"ש, החל מה 

 21:00לבין  18:00שעות פתיחת המשחקים נעות בין  ספטמבר.ל

  שני בתים, ושלב פלייאוף בחלוקה לשל סיבוב יחיד ליגה  -הטורניר משוחק בשני שלבים

 רבעי וחצאי גמר בשיטת בית חוץ ומשחק גמר. – אאוט'-בשיטת 'נוק

  שחקנים 'זרים' לכל  2 םמתוכחקנים לעונה כולה, כאשר ש 15עד  10כל קבוצה יכולה לרשום

ושבי היישוב תחייבים להיות השחקנים בסגל  כל יתרכלומר שאינם תושבי היישוב.  –היותר

 או 'בני היישוב' שגדלו בו והתגוררו בו מס' שנים בעבר., בהווה

  לבוגרים אלא במפעל  ,לא מדובר בטורניר נועריש לציין כי  ומעלה. 16מגיל ההשתתפות

 .18מעל גיל הינם ומרבית המשתתפים 

  'חלק מהמחזורים ייערכו במרוכז במגרש בנהלל, וחלק מהמגרשים ביישובים ה'ביתיים

 25כל מחצית הזמן של , משך 5על  5בשיטת מגרשי אספלט,  -השונים ברחבי המועצה 

 .חקיםחוקת משחק מפורטת תפורסם בסמוך לתחילת המש. עם חילופים ללא הגבלה, דקות

  הליגה : נוסף, להנהלתמידע המעוניינים להשתתף בליגה יפנו בהקדם, לקבלת 

 מס' טלפון כתובת מייל 

 Tm.tomer.moran@gmail.com 0524-287821 תומר מורן

 eladschsport@gmail.com 0522-251620 אלעד שניידר

 gildahan135@gmail.com 0545-509917 גילי דהן

 

 לבן של -להטורניר, בלי יוצא מן הכלל, נדרשים בביצוע ביטוח דרך עמותת כחו כל משתתפי

סבסוד עבור יישובי לאחר סגל הקבוצה לליגה. הביטוח , כתנאי להרשמת המועצה האיזורית

השתתפות בכל המשחקים. את פרטי הפוליסה  , ומכסהלשחקן₪  140המועצה, בעלות של 

 לרוני חבשוש פלדמןניתן לפנות של המועצה,  ואמצעי התשלום ניתן לקבל ממח' הספורט

 6520080-04או בטלפון  eyz.org.ilSportoffice@בכתובת 

 ם הנהלת לפני תאריך זה ע, יש ליצור קשר 31.5-ההרשמה לקבוצות פתוחה רק עד ל

 הליגה ולהעביר רשימות סגל שחקנים.

 ואת אתר  ק של הליגה: "ליגת הקיץ ע"ש אסף פוקס"חפשו גם בפייסבוק את קבוצת הפייסבו

 בקישורהקודמת העונות 
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