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שיטת משחקי ליגת מאמאנט
תפוצה:
הליגה תתקיים בשיטת בתים במסגרתם ישחקו הקבוצות בשיטת ליגה.
בכל בית יהיו בין  7-21קבוצות.
*מומלץ לבנות בתים עם מספר זוגי על מנת שכל הקבוצות ישחקו מדי שבוע.
שלב ראשון  :חלוקה לבתים
יתקיימו  7-21ימי משחקים  :נובמבר –ינואר
 .2חלוקת הקבוצות לבתים.
א .ליגה בשנה הראשונה :חלוקת הקבוצות לבתים לפי הגרלה.
ב .ליגה בשנה שניה והלאה  :חלוקת בתים לפי דירוג משנה שעברה
בית א' מקום  2,2,5,3,1וכן הלאה בית ב' מקום  3,,,/,,,20וכן הלאה.
 .3ביצוע סבב משחקים מלא בין כל הקבוצות בכל בית
 .2בסיום סבב המשחקים חלוקה לבית עליון ותחתון לפי דירוג צבירת הנקודות .במידה וישנו רק בית אחד
בליגה יבוצע סבב משחקים נוסף אשר יהווה למעשה את השלב השני לפי תכנית המשחקים.
 .,הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב הבא.

שלב שני  :חלוקת קבוצות לבית לבית עליון ותחתון
יתקיימו  7-21ימי משחקים  :ינואר –מרץ
 .2חלוקת לבית עליון ותחתון:
א .מכל בית ישובצו חצי מהקבוצות בעלות הדירוג הגבוה לבית העליון.
ב .מכל בית ישובצו חצי מהקבוצות בעלות הדירוג הנמוך לבית התחתון.
 .3ביצוע סבב משחקים מלא בין כל הקבוצות בכל בית.
 .2בסיום סבב המשחקים בבית העליון והתחתון יחל שלב הפלייאוף.
 .,הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב הבא.

שלב שלישי  :פלייאוף
יתקיימו  3ימי משחקים  :אפריל
 .2בשלב הפלייאוף תבוצע חלוקת הקבוצות לבתים של ארבע קבוצות בכל בית לפי הדירוג.
* ייתכן וקבוצה מהבית התחתון תהיה בעלת ניקוד גבוה מהבית העליון אך אין הדבר מזכה אותה בשיבוץ
לבית בדירוג גבוה יותר – החלוקה לרביעיות הנה על בסיס המיקום בבית התחתון והעליון.
א .מקום  2-,מהבית העליון ,מקום  5-,מהבית העליון ,מקום  1-23מהבית העליון
ב .מקום  22-2/מהבית התחתון  ,מקום  23-30מהבית התחתון ,מקום  32-3,מהבית התחתון
 .3ביצוע סבב משחקים מלא בין כל הקבוצות בכל בית.
 .2בסיום סבב המשחקים יחל שלב משחקי הגמר.
 .,הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב הבא.

שלב רביעי  :משחקי הגמר לקבוצות הליגה (פרט לקביעת האלופה)
יתקיימו  2ימי משחקים  :אפריל
 .2בשלב הגמר ייערך משחק הכרעה בין הקבוצות העוקבות לקביעת הדירוג הסופי של הקבוצות :
מקום  2נגד  ,,מקום  5נגד  /וכן הלאה.
 .3כל קבוצה תשחק משחק אחד נגד הקבוצה העוקבת לקביעת הדירוג הסופי.
 .2המנצחת מבין השתיים תדורג במקום הגבוה ביותר בטבלת הניקוד

שלב חמישי  :משחקי הגמר לקביעת אלופת ליגת המאמאנט

יתקיימו  1ימי משחקים  :אפריל -מאי
 .2שתי הקבוצות המדורגות במקום ראשון ושני ייערכו ביניהן סדרה של שני משחקי הכרעה לקביעת אלופת
ליגת מאמאנט.
 .3המנצחת בסדרת המשחקים תוכרז כאלופת מאמאנט ישראל.
 .2באם בסיום המשחק השני יהיה לכל קבוצה ניצחון והפסד תתקיים מיד מערכת זהב עד  25נקודות עם
הפרשים כאשר הזוכה במערכת הזהב תוכרז כאלופת המאמאנט והמפסידה תהיה סגניתה.
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שיטת משחקי גביע מאמאנט

משחקי הגביע יחלו בחודש פברואר.
במשחקי הגביע יכולות להשתתף רק קבוצות העומדות בתקנון מאמאנט.
שלב ראשון  :הגרלה ומשחקים מקדימים
במשחקי הגביע משובצות  2/קבוצות  ,באם ישנן יותר קבוצות בליגה יתקיימו משחקי
מוקדמות בהתאם להגרלה.
 שתי הקבוצות אשר עלו לגמר גביע בשנה שעברה לא ישובצו במשחקי
המוקדמות וישובצו במיקום מנוגד בטבלת המשחקים.
 יתר הקבוצות ישובצו בטבלת המשחקים בהתאם להגרלה.
שלב משחקי הגביע
ייערכו ארבעה ימי משחקים.
הגמר ייערך ביום המשחקים הרביעי במהלכו תיקבע מחזיקת גביע מאמאנט.
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