לוח המשחקים בפוטסל – ליגה תחתונה

2016-2017

מבנה הליגה:
ליגה תחתונה
בית דרום-מרכז
בית צפון-מרכז
מכללת קיי
אוניברסיטת אריאל
סמי שמעון באר שבעSCE -
מכללת שנקר
אקדמית ת"א יפו
מכללת אוהלו
האוניברסיטה העברית
מכללת אפקה
הקריה האקדמית אונו
מכללת אורט בראודה
שלב א' –  10מחזורים.
שלב ב' – חצי גמר וגמר (בית-חוץ).
מחזור 11-16.12.16 - 1
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
ד' 21:50
תחתון  -צפון
ג' 12:00
תחתון  -דרום
תחתון  -דרום

ו'
ה'

10:00
21:00

מארחת
מכללת שנקר
מכללת אוהלו
סמי שמעון SCE -
באר שבע
אקדמית ת"א יפו

מחזור 25-30.12.16 - 2
מארחת
תאריך יום שעה
מכללת אורט
תחתון  -צפון
ד'  20:00בראודה
אוניברסיטת
תחתון  -צפון
א'  20:30אריאל
הקריה האקדמית
תחתון  -דרום
ו'  13:00אונו
תחתון  -דרום

ה'

 20:00מכללת קיי

אורחת
מכללת אורט בראודה
מכללת אפקה

אוהל שם ,רוקח  ,118רמת-גן
מכללת אוהלו , ,קצרין
מרכז הספורט אונ' ב"ג ,איירטון
הקריה האקדמית אונו  ,1ב"ש
האוניברסיטה העברית שורשים ,אריה דה מודיה ,ת"א

אורחת
מכללת אוהלו
מכללת שנקר
אקדמית ת"א יפו
סמי שמעון באר SCE -
שבע

מחזור 1-6.1.17 - 3
מארחת
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
ג'  12:00מכללת אוהלו
תחתון  -צפון
ו'  10:30מכללת אפקה
תחתון  -דרום
ה'  21:00אקדמית ת"א יפו
האוניברסיטה
תחתון  -דרום
ב'  21:00העברית

מכללת אורט בראודה ,סנונית 51
כרמיאל ,כרמיאל
היובל ,דרך אפרתה  ,28אריאל
מרכז הספורט סביון ,גן השיקמים
 ,4סביון
מכללת קיי ,רחוב עזריאל ניצני ,6
ב"ש

אורחת
מכללת אוהלו , ,קצרין
אוניברסיטת אריאל
מכללת אורט בראודה שורשים ,אריה דה מודיה  ,22ת"א
שורשים ,אריה דה מודיה ,ת"א
מכללת קיי
האקדמית אולם פולינסקי ,רינגלבלום ,5
הקריה
קרית יובל ,ירושלים
אונו
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מחזור 8-13.1.17 - 4
מארחת
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
א'  20:30אוניברסיטת אריאל
תחתון  -צפון
ד'  21:50מכללת שנקר
תחתון  -דרום

ה'

תחתון  -דרום

ו'

 20:00מכללת קיי
סמי שמעון באר SCE -
 10:00שבע

מחזור 15-20.1.17 - 5
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
ו' 10:30
תחתון  -צפון

ד'

20:00

תחתון  -דרום

ב' 21:00

תחתון  -דרום

ו'

מחזור 19-24.3.17 - 6
תאריך יום

13:00
שעה

תחתון  -צפון
תחתון  -צפון

ד'
ו'

20:00
10:30

תחתון  -דרום

ו'

13:00

תחתון  -דרום

ב' 21:00

מחזור 26-31.3.17 - 7
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
ג' 12:00
תחתון  -צפון
ד' 21:50
תחתון  -דרום
ה' 21:00
תחתון  -דרום

ו'

מחזור 2-7.4.17 - 8
תאריך יום

אורחת
מכללת אפקה
מכללת אוהלו

10:00

שעה

תחתון  -צפון

א'

20:30

תחתון  -צפון
תחתון  -דרום

ד'
ה'

20:00
20:00

תחתון  -דרום

ו'

13:00

מארחת
מכללת אפקה
מכללת אורט
בראודה
האוניברסיטה
העברית
הקריה האקדמית
אונו
מארחת
מכללת אורט
בראודה
מכללת אפקה
הקריה האקדמית
אונו
האוניברסיטה
העברית

מארחת
מכללת אוהלו
מכללת שנקר
אקדמית ת"א יפו
 SCEסמי שמעוןבאר שבע

מארחת
אוניברסיטת
אריאל
מכללת אורט
בראודה
מכללת קיי
הקריה האקדמית
אונו

היובל ,דרך אפרתה  ,28אריאל
אוהל שם ,רוקח  ,118רמת-גן
מכללת קיי ,רחוב עזריאל ניצני
האוניברסיטה העברית  ,6ב"ש
מרכז הספורט אונ' ב"ג ,איירטון
 ,1ב"ש
אקדמית ת"א יפו

אורחת
מכללת שנקר
אוניברסיטת אריאל
סמי שמעון SCE -
באר שבע
מכללת קיי

שורשים ,אריה דה מודיה  ,22ת"א
מכללת אורט בראודה ,סנונית 51
כרמיאל ,כרמיאל
אולם פולינסקי ,רינגלבלום  ,5קרית
יובל ,ירושלים
מרכז הספורט סביון ,גן השיקמים
 ,4סביון

אורחת
מכללת שנקר
מכללת אוהלו
סמי שמעון SCE -
באר שבע
אקדמית ת"א יפו

אורחת
מכללת אורט בראודה
אוניברסיטת אריאל
הקריה האקדמית אונו
מכללת קיי

מכללת אורט בראודה ,סנונית 51
כרמיאל ,כרמיאל
שורשים ,אריה דה מודיה  ,22ת"א
מרכז הספורט סביון ,גן השיקמים ,4
סביון
אולם פולינסקי ,רינגלבלום  ,5קרית
יובל ,ירושלים

מכללת אוהלו , ,קצרין
אוהל שם ,רוקח  ,118רמת-גן
שורשים ,אריה דה מודיה ,ת"א
מרכז הספורט אונ' ב"ג ,איירטון ,1
ב"ש

אורחת
מכללת אוהלו
מכללת אפקה
אקדמית ת"א יפו
האוניברסיטה
העברית
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היובל ,דרך אפרתה  ,28אריאל
מכללת אורט בראודה ,סנונית 51
כרמיאל ,כרמיאל
מכללת קיי ,רחוב עזריאל ניצני  ,6ב"ש
מרכז הספורט סביון ,גן השיקמים ,4
סביון

מחזור 19-28.4.17 - 9
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
ו' 10:30
תחתון  -צפון
ג' 12:00
תחתון  -דרום

ב' 21:00

תחתון  -דרום

ה'

21:00

מחזור 3-9.5.17 - 10
תאריך יום שעה
תחתון  -צפון
ד' 21:50

אורחת
אוניברסיטת אריאל
מכללת שנקר

מארחת
מכללת אפקה
מכללת אוהלו
האוניברסיטה
העברית

מכללת קיי
סמי שמעון SCE -
באר שבע

אקדמית ת"א יפו

מארחת
מכללת שנקר

תחתון  -צפון

א'

20:30

תחתון  -דרום

ו'

10:00

אוניברסיטת אריאל
סמי שמעון SCE -
באר שבע

תחתון  -דרום

ה'

20:00

מכללת קיי

אורחת
מכללת אפקה
מכללת אורט
בראודה
האוניברסיטה
העברית
הקריה האקדמית
אונו

אוניברסיטת אריאל
מכללת שנקר
מכללת אוהלו
מכללת אפקה
מכללת אורט בראודה
מכללת קיי
שבע סמי שמעון בארSCE -
אקדמית ת"א יפו
האוניברסיטה העברית
הקריה האקדמית אונו

שורשים ,אריה דה מודיה  ,22ת"א
מכללת אוהלו , ,קצרין
אולם פולינסקי ,רינגלבלום  ,5קרית
יובל ,ירושלים
שורשים ,אריה דה מודיה ,ת"א

אוהל שם ,רוקח  ,118רמת-גן
היובל ,דרך אפרתה  ,28אריאל
מרכז הספורט אונ' ב"ג ,איירטון ,1
ב"ש
מכללת קיי ,רחוב עזריאל ניצני ,6
ב"ש

בית חוץ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
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