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 ירועי ספורטא 
 

 רגל:ודכ .1
 

  ;1כל המשחקים :(אליפות העולם בכדורגל )מונדיאל       1.1
 

ם יקחשני המשמשחק הפתיחה, אליפות אירופה בכדורגל:         1.2
, וכל משחק בהשתתפות נבחרת חצאי גמר וגמרהגמר,  המרכזיים משלב רבע

 ; ישראל
 

 י גמר וגמר;אקופה אמריקה: חצ       1.3
 

נבחרת ישראל כל משחקיה של  -הבוגרתהצעירה ונבחרת ישראל        1.31.4
בתחרויות בינלאומיות רשמיות,  (,ונשים בכדורגל )גברים הבוגרתהצעירה ו

 לרבות שלבי המוקדמות בתחרויות כאמור;
 

 
חצאי הגמר ומשחק הגמר, במפעלים הבאים או בכל מפעל אשר        1.41.5

 ליגת אירופה יבוא במקומם: גביע אירופה לאלופות בכדורגל )גברים( 
(UEFA;בכדורגל ) וכן כל משחקי החוץ בהשתתפות קבוצה ישראלית ,

 ;הבתיםמות( וכל משחק בהשתתפות קבוצה ישראלית משלב )בשלב המוקד
 
 

המרכזי משלב המשחק (: ונשים גביע המדינה בכדורגל )גברים       1.51.6
 , חצאי הגמר ומשחק הגמר; הגמר רבע

 
 המשחק המרכזי מכל מחזור משחקים. -ליגת העל בכדורגל      1.61.7

 
 דורסל:כ .2

 
אל של ישר העתודהנבחרת וכל משחקיה של הנבחרת הבוגרת   2.1

בתחרויות בינלאומיות רשמיות, לרבות שלבי המוקדמות (, )גברים ונשים
  בתחרויות כאמור;

 
ר ומשחק הגמר, בהשתתפות קבוצה ישראלית, מי הגאחצ 2.2

ביע אירופה לאלופות גבמפעלים הבאים או בכל מפעל אשר יבוא במקומם: 
ומשחקי  משחקי ה"יורוקאפ" ,"גביע האתגר ")צ'אלנג'( (,ורוליג"י)"

 ;ה"יורופקאפ"
 

חצאי ,בשלב רבע הגמרהמשחק המרכזי גביע המדינה בכדורסל:      2.3
 )גברים ונשים( ומשחק הגמר )גברים ונשים(;             הגמר 

 
   המשחק המרכזי מכל מחזור משחקים. -ליגת העל בכדורסל      2.4

 
 :ניסט .3

 
ארבעת המשחקים , מרכזיים מהשלב שלפני שמינית הגמרשמונת המשחקים ה  )א( 

י אחצהמרכזיים משלב שמינית הגמר, שני המשחקים המרכזיים משלב רבע הגמר, 
 התחרויות הבאות:  במסגרתהגמר ומשחק הגמר, בטורניר "גראנד סלאם" 

, Wimbeldon, Roland Garros וכל משחק בהשתתפות טניסאי/ת ישראלי/ת
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הבתחרויות הבאות:  US . טורניר "גראנד סלאם" משמעבטורניר ה"גראנד סלאם"
Open Australian Open ,Wimbeldonו- ;Roland Garros;   

 
וכל גברים( ומשחקי גביע הפדרציה )נשים( חצאי גמר וגמר, )שחקי גביע דייויס מ   )ב(

 משחק של נבחרת ישראל.
 

 אופניים:    .4
 

 המרכזיות האופניים תחרויות שלושתכל אחת ממ הישירים מהשידורים מחצית

 קבוצה משתתפת בהם( פרנס דה טור, אספניה דה וולטה, דאיטליהג'ירו ) בעולם

 היומייםמו הראשונים היומייםמקרה השידורים הישירים מ ובכל ישראלית

 כאמור בה משתתפת קבוצה ישראלית. תחרות של האחרונים

 
 :ונותש ..54

 
 שחקי הקיץ"(;ממשחקים האולימפיים )"ה
 

 אליפויות  פי ספורט יחידני במסגרת תחרויות בהשתתפות ספורטאים ישראלים בענ
  .אירופה ואליפויות עולם

 
 
 
 

*   *   * 

 

 

 
 


