תקנון קטרגל
כללי
 .1הוראות תקנון זה ,הינן ייחודיות לענף הקטרגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי.

 .2המשחקים ייערכו לפי חוקת משחקי הקטרגל ,המצורפת לתקנון זה.

המשתתפים
.3
א .אסורה השתתפותם במשחקים של שחקנים הרשומים בהתאחדות לכדורגל לעונת
המשחקים המתאימה ,בשלוש הליגות העליונות (ליגת על ,לאומית וארצית).

ב .על אף האמור לעיל  ,מותר לכל קבוצה לרשום לעונת משחקים  ,שחקן אחד בלבד מהליגה
השלישית (ארצית).

לפני המשחק
 .4על כל קבוצה להתייצב לכל משחק עם שני כדורי משחק ושתי מערכות של מדי משחק  ,אחת
בצבע כהה והשניה בצבע בהיר  .באין הסדר אחר  ,הקבוצה הביתית תשחק במדי המשחק בצבע
בהיר ואילו הקבוצה האורחת  -בצבע כהה  .במשחקי הספורט יאדה תיחשב כקבוצה ביתית  ,זו
הרשומה ראשונה בתכנית המשחקים  .הנהלות שתי הקבוצות חייבות לדאוג שבעת המשחק
יהיה בידי כל אחת מהן תיק עזרה ראשונה.

 .5כל קבוצה רשאית להכניס לתחומי המגרש  ,בנוסף לשחקנים הלבושים למשחק  ,עד ארבעה
בעלי תפקידים שהם :מאמן ,עוזר מאמן ,מנהל קבוצה ,רופא או איש עזרה ראשונה ,אשר שמם
יירשם בטופס השיפוט ,עפ"י תעודה מזהה.
 .6לפני תחילת כל משחק  ,תגיש כל קבוצה לשופט את כרטיסי הליגה של השחקנים האמורים
להשתתף באותו משחק.
נציג מטעם כל קבוצה ,רשאי לבדוק את כרטיסי הליגה של הקבוצה היריבה.
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 .7א .כל משחק יחל בשעה שנקבעה לו

 .על כל קבוצה להגיע למגרש בו מיועד להתקיים

המשחק 15 ,דקות לפני תחילת המשחק  .לא תגיע אחת הקבוצות בזמן שנקבע לפתיחת
המשחק ,או שהרכבה יהיה פחות מ -

 3שחקנים ,ימתין השופט  15דקות מעבר לזמן

שנקבע לתחילת המשחק ואם לא התייצבה קבוצה בהרכב כאמור לעיל  ,לא יקיים השופט
את המשחק וידווח על כך לוועדת הליגה והגביע.
ב .קבוצה שהתחילה את המשחק בחוסר ,תהיה רשאית לצרף שחקנים כדי להשלים את
ההרכב ל– 7שחקנים ,גם לאחר תחילת המשחק ובלבד ששחקנים אלו נרשמו בטופס
המשחק וכרטיסי השחקן שלהם הוצגו בפני השופט לפני תחילת המשחק.
הצטרפות זו לא תחשב כחילוף.

משך המשחק
 .8משך המשחק הוא  40דקות ,מחולק לשתי מחציות בנות  20דקות כל אחת  ,עם הפסקה של 5
דקות ביניהן  .אם המשחק ישוחק באולם  ,יהיה משכו  34דקות מחולק לשתי מחציות בנות 17
דקות כל אחת ,עם הפסקה של  5דקות ביניהן.

 .9במשחקי הספורטיאדה  ,יהיה משך המשחק  30דקות 15 ,דקות לכל מחצית  ,עם הפסקה של 5
דקות ביניהן.

במהלך המשחק
.01שחקן אשר יורחק

ע"י השופט  ,יוענש אוטומטית בהרחקה בפועל מהמשחק הקרוב של

הקבוצה .כל מקרה של הרחקה יצויין בטופס השיפוט  ,יובא ל דיון בועדת הליגה והיא תחליט
אם להעמיד את השחקן לדין בפני ועדת המשמעת ,בנוסף להרחקה האוטומטית בפועל.

שיטת המשחקים
.11המשחקים יערכו בשיטת ליגה.

.21בספורטיאדה ,ייערכו המשחקים  ,בשלב הראשון  ,בשיטת ליגה במסגרת בתים  ,אשר הרכבם
ייקבע ע"י מטה הספורטיאדה.
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משחקי רבע הגמר וחצי הגמר ייערכו בשיטת הגביע  ,לפיה המפסיד יוצא ממסגרת התחרויות .
במקרה של שיוויון במשחקים אלו  ,כמו גם במשחק הגמר ,תבעט כל קבוצה  3בעיטות מ  7 -מ'.
הבעיטות תהיינה לסירוגין  .במקרה של שיוויון בבעיטות ה -

 7מ' ,תבעטנה בעיטות  7מ'

נוספות ,עד שתי פול הכרעה  .סדר הבעיטות ייקבע בהגרלה  ,אשר תיערך ע "י שופט המשחק ,
בהטלת מטבע.

.31את בעיטות ה  7 -מ' המוזכרות בסעיף  12לעיל ,רשאים לבעוט כל אלו  ,אשר כרטיסי השחקן
שלהם הוגשו לשופט לפני תחילת המשחק  ,כאמור בס '  6לעיל ,אף אם לא שיחקו בפועל
במשחק.

שיטת הדירוג
.41ניצחון במשחק מקנה  3נקודות .תיקו  2 -נקודות ,הפסד מקנה  1נקודה והפסד טכני 0 -
נקודות.

.51קבוצה אשר תזכה עם סיום המשחקים במספר הנקודות הרב ביותר
ובתואר אלופת המחוז ו /או הבית והקבוצות במקום השני ואילך

 ,תזכה במקום הראשון
 ,ידורגו בהתאם למספר

הנקודות שזכו.

.61אם לשתי קבוצות  ,יהיה מספר נקודות שווה  ,תדורג ראשונה הקבוצה בעלת הפרש השערים
הטוב ביותר.

.71אם גם הפרש השערים יהיה זהה ,תדורג ראשונה ,הקבוצה בעלת מספר הניצחונות הרב ביותר.

.81במקרה ולשתי הקבוצות יהיה מספר נקודות שווה  ,הפרש שערים שווה ומספר ניצחונות שווה
 -תדורג ראשונה הקבוצה שהבקיעה יותר שערים.

.91במקרה ולשתי הקבוצות יהיה מספר נקודות שווה  ,הפרש שערים שווה  ,מספר ניצחונות שווה
ושיוויון במספר השערים שהובקע ע "י כ "א מהן  ,תדורג ראשונה הקבוצה שניצחה במשחק
ביניהם.
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.02במידה ועדיין יי משך השיוויון ייערך משחק מכריע בין שתי הקבוצות  .במשחקי הספורטיאדה ,
במקום משחק מכריע  ,יוזמנו הקבוצות לבעיטות הכרעה מ  7 -מ' ,אשר ייערכו לפני המשחק
המיועד למנצחת מביניהן ,בשלב הבא.

בסיום המשחק
.12דו"ח השופט הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למצב המגרש

 ,שעת ה תחלת המשחק וסיומו ,

השערים שהובקעו בו וכן כל העובדות הנוגעות למשחק והתקריות אשר אירעו במהלכו ולאחר
סיומו.
כל השאלות הנוגעות לחוקיות השחקנים אשר שותפו במשחק

 ,פירוש החוקים הנוגעים

לעובדות אשר צויינו ע "י השופט בדו "ח השיפוט והסקת המסקנות החוקיות וכן אישור או אי
אישור תוצאות ,יהיו בסמכות של ועדת הליגה ו/או ועדת המשמעת ,הכל לפי העניין.

.22כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה תשובה בתקנון זה
ההתאחדות לכדורגל.
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 ,פיתרונה ייקבע לפי תקנון

