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מבנה ליגת המכללות בכדורסל 2016-17
נספח א' – פירוט שלבי הליגה

.1

כללי

ליגת המכללות בכדורסל פועלת שנתיים בשיטה של ליגה עליונה
ותחתונה ובשנה האחרונה פעלה בצורה שבה המדורגות המובילות בבית
התחתון יכולות להיאבק על האליפות (אך גם לרדת חזרה לליגה
התחתונה) ,שיטה זו שהושאלה מהתאחדות בתי הספר בישראל הוכחה
כמוצלחת ותימשך גם לעונה זו עם עדכונים קלים.
השינוי לליגה עליונה ותחתונה שבוצע לפני שנתיים נדרש עקב
גידול הליגה והבדלי הרמות שנוצרו באופן טבעי.

.2

עקרונות

הליגה השנה תיוצב לשתי ליגות:
ליגה עליונה – כלל ארצית.
ליגה תחתונה – תהיה ארצית עקב ההרשמה של  7קבוצות בלבד.
בסיום הליגה תוכרז אלופת הליגה ,שתי קבוצות ירדו ליגה ושתי
קבוצות יעלו בין הליגות.
לכל קבוצה יש את האפשרות להיות אלופה.

.3

שלבי הליגה

שלב א' –
ליגה עליונה – סיבוב בודד ( 7מחזורים)
ליגה תחתונה – סיבוב אחד ( 7מחזורים) ,לאחריו יעלו להצלבה 2
קבוצות ושאר הקבוצות יקיימו סיבוב נוסף ( 4מחזורים נוספים).
שלב ב' –
הצלבה  1-2 -ליגה תחתונה משחקות מול  5-6ליגה עליונה ,משחק
בודד ("הצלבה") ,ביתיות לקבוצות מהליגה העליונה ,עפ"י הגרלה
מראש.
פלייאוף עליון  -מחזור בודד בשני בתים (בית א' –  ."5",1,4בית
ב' – )"6",2,3
פלייאוף תחתון – מקומות  7-8ושתי קבוצות שמצטרפות מההצלבה,
מחזור בודד  2יורדות.
ליגה תחתונה – סיבוב שני.
שלב ג' –
חצי גמר – בית-חוץ ,מארחת שנייה היא הקבוצה שדורגה גבוה יותר
בפלייאוף.
גמר – המדורגת גבוה ביותר מבין העולות בסיום הליגה הסדירה –
מארחת.

שלב
א'

מחזור
 1עליונה
 2עליונה
 1תחתונה 3 -
עליונה

תאריך
1718.11.16
2425.11.16
1-2.12.16

1

הערות

 2תחתונה  -פגרה
עליונה
 3תחתונה – 4
עליונה
 4תחתונה – 5
עליונה
 5תחתונה – פגרה
עליונה
 6תחתונה– 6
עליונה
 7תחתונה 7 -
עליונה
הצלבה
שלב
ב'
 1שלב
דירוג
 2שלב
דירוג
 3שלב
דירוג

שלב
ג'

ב' – 1
תחתונה
ב' – 2
תחתונה
ב' – 3
תחתונה

הפסקה
חצי גמר ראשון
חצי גמר שני
גמר
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8-9.12.16
1516.12.16
2223.12.16
2930.12.16
5-6.1.17
1213.1.17
1920.1.17
פגרת מבחנים
16-17.3.17

שבוע אילת  -אין
משחקים
 – 1ליגה תחתונה

23-24.3.17
30-31.3.17

 – 2ליגה תחתונה

6-7.4.17

 – 3ליגה תחתונה

חופשת פסח
20-21.4.17
4-5.5.17
11-12.5.17
18-19.5.17

 – 4ליגה תחתונה
מארחת המדורגת גבוה
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שלב א' -
המכללה
למנהל
רופין

ליגה תחתונה

ליגה עליונה
אונ' ת"א

מכללת
וינגייט

טכניון
מכללת צפת

קרית אונו
שמעון
סמי
אשדוד

בן-

אונ'
אונ' חיפה
גוריון
ת"א
אקדמית
בינתחומי
אונ' אריאל
יפו
תוכנית האירוח עפ"י טבלת ברגר לפי דירוג  ,2015-16קבוצות
חדשות (ליגה תחתונה) יקבלו דרוג עפ"י הגרלה.
שנקר

מכללת אפקה

שלב ב' –
פלייאוף עליון  -תוכנית המשחקים תהיה עפ"י טבלת ברגר.
פלייאוף תחתון  -המשחקים ישוחקו עפ"י הגרלה לפני הפלייאוף,
השיטה תהיה כזו ששתי המפסידות ישחקו אחת נגד השנייה במחזור
השני בכדי שלמשחק האחרון תהיה משמעות עבור כל הקבוצות.
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ליגה תחתונה – סיבוב רגיל ,אירוח עפ"י הדירוג בסיום שלב א'
ולפי טבלת ברגר.

.5

דירוג בסיום הליגה

דירוג הליגה יהיה:
מקומות  – 3-6מקום  3תהיה הקבוצה שהפסידה לאלופה ,מקום 4
המפסידה לסגנית .מקום  5היא זו שהגיע מבית האלופה והמקום ה6-
היא הקבוצה מהבית השני מבית רבע הגמר השני.
ליגה עליונה מקומות  7-10עפ"י הדרוג בפלייאוף התחתון.
ליגה תחתונה – עפ"י תקנון הליגה.

.6

שעות המשחקים:

ליגה עליונה:
תחילת המשחקים ביום חמישי יהיו בין השעות  21:00עד 22:00
תחילת המשחקים ביום ששי יהיו בין השעות  10:00עד  13:00ולא
יסתיימו אחרי כניסת השבת.
ליגה תחתונה:
ניתן לקיים משחקים גם בימים א' ו-ב' ובתנאים המופיעים בכל יום
ובהסכמת שתי הקבוצות ואישור מנהל הליגה לתאום שופט.
תחילת המשחקים ביום ראשון יהיו בין השעות  18:00עד – 22:00
ובתנאי שלשתי הקבוצות אין שחקני ליגה ארצית.
תחילת המשחקים ביום שני יהיו בין השעות  18:00עד – 22:00
ובתנאי שלשתי הקבוצות אין שחקני ליגה לאומית.
תחילת המשחקים ביום חמישי יהיו בין השעות  21:00עד 22:00
תחילת המשחקים ביום ששי יהיו בין השעות  10:00עד  13:00ולא
יסתיימו אחרי כניסת השבת.
בטופס רישום הקבוצה תצוין שעת תחילת המשחקים לאורך עונת
המשחקים.
בהצלחה לכולם
הראל זילברמן
מנהל הליגה
אס"א ישראל
\\\ASA\docs_avigilאסא \2017ליגת מכללות \2016-17ליגת המכללות בכדורסל
\2017מבנה ליגת המכללות בכדורסל  - 2016-17לפרסום  -עדכון ליגה
תחתונה.docx
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.1

מבנה

שלב ראשון –
ליגה עליונה
ליגה תחתונה
מספר משחקים
ליגה עליונה
ליגה תחתונה
שלב שני –
הצלבה  1-2 -ליגות תחתונות משחקות מול  5-6ליגה עליונה ,משחק
בודד ("הצלבה") ,ביתיות לקבוצות מהליגה העליונה (המנצחות:
מצטרפות ל  1-4מהליגה העליונה .המפסידות :פלייאוף תחתון).
עולות מליגה תחתונה – קביעת מקומות  – 5-6לפי מספר נקודות,
עפ"י מספר קבוצות זהה בכל בית (במידה וקבוצה יוצאת מהליגה
התחתונה ,הניקוד יחושב עפ"י מספר קבוצות זהה ,בקיזוז המשחקים
מול קבוצה האחרונה מהבית שבו יש יותר קבוצות)
פלייאוף עליון  -מחזור בודד בשני בתים (בית א' –  ."5",1,3בית
ב' – )"6",2,4
 2משחקים לקבוצה 3 ,מחזורים.
המפסידות:
פלייאוף תחתון – מקום  7ו 8-ושתי קבוצות שמצטרפות.
 2יורדות  3 >-משחקים 3 ,מחזורים.
ליגה תחתונה – סיבוב רגיל ,אירוח עפ"י הדירוג בסיום שלב א'
ולפי טבלת ברגר.
– סיבוב בודד ( 7מחזורים)
–  1סיבוב ( 7מחזורים).
שלב ראשון –
–  7משחקים.
– 6משחקים.

מספר משחקים שלב שני –
ליגה עליונה –
פלייאוף עליון –  3-4משחקים (מי שצריכה הצלבה תשחק .)4
פלייאוף תחתון –  4-5משחקים (מי שצריכה הצלבה תשחק .)5
ליגה תחתונה –  5משחקים.
שלב שלישי –
חצי גמר – בית-חוץ.
גמר – משחק בודד – מארחת המדורגת גבוה יותר בסוף הליגה הסדירה.
מספר משחקים שלב שני –
לעולות לשלב זה –  2-3משחקים.
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