תקנון כדורסל
כללי
 .1הוראות תקנון זה ,הינן ייחודיות לענף הכדורסל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי.

 .2המשחקים יי ערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל ,להוציא הוראות
מיוחדות ,המפורטות בתקנון זה.

המשתתפים
.3
א .במשחקי הגברים  -אסורה השתתפותם של שחקנים הרשומים באיגוד הכדורסל לעונת
המשחקים המתאימה ,בשלוש הליגות העליונות (ליגת על ,לאומית וארצית).

ב .במשחקי הנשים -

אסורה השתתפותן של שחקניות הרשומות באיגוד הכדורסל לעונת

המשחקים המתאימה ,בליגת העל.

לפני המשחק
 .4על כל קבוצה להתייצב לכל משחק עם שני כדורי משחק (במשחקי נשים – כדור מס'  )6ושתי
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  .באין ביתיות
ובמשחקי הספורטיאדה  ,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 ר שאית 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 השיפוטי ,עפ"י תעודה מזהה.
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 .6לפני תחילת כל משחק  ,תגיש כל קבוצה לשופט את כרטיסי הליגה של השחקנים ה אמורים
להשתתף באותו משחק.
 .7כל 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
שהרכבה יהיה פחות מ -

 ,או

 5שחקנים ,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.

משך המשחק
 .8משך המשחק יהיה כדלקמן:
א .במשחקי הגברים  30 -דקות ,מחולק לשתי מחציות בנות  15דקות כל אחת  ,עם הפסקה
של  5דקות ביניהן.
ב .במשחקי הנשים  24 -דקות ,מחולק לשתי מחציות בנות  12דקות כל אחת ,עם הפסקה של
 5דקות ביניהן.

 .9אם בתום המועד החוקי של המשחק יהיה שיוויון בתוצאה  ,יתארך המשחק ב  3 -דקות נטו .
אם גם בתום ההארכה יישמר השיוויון  ,תהיה הארכה נוספת של  3דקות וחוזר חלילה  ,עד
שתיפול הכרעה.

שחקן מורחק
.01שחקן אשר יורחק מהמשחק  ,יוענש אוטומטית בהרחקה בפועל מהמשחק הקרוב של הקבוצה .
כל מקרה של הרחקה יצויין בטופס השיפוט

 ,יובא לדיון בועדת הליגה והיא תחליט אם

להעמיד את השחקן לדין בפני ועדת המשמעת ,בנוסף להרחקת האוטומטית בפועל.

שיטת המשחקים
.11המשחקים יערכו בשיטת ליגה.
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 .21בספורטיאדה ,ייערכו המשחקים  ,בשלב הראשון  ,בשיטת ליגה במסגרת בתים  ,אשר הרכבם
ייקבע ע"י מטה הספורטיאדה.
משחקי רבע הגמר וחצי הגמר ייערכו בשיטת הגביע ,לפיה המפסיד יוצא ממסגרת התחרויות.

שיטת הדירוג
.31ניצחון במשחק מקנה  2 -נקודות ,הפסד מקנה  1נקודה והפסד טכני  0 -נקודות.

.41קבוצה 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.

.51
א .אם לשתי קבוצות  ,יהיה מספר נקודות שווה  ,תדורג ראשונה הקבוצה שניצחה במשחק
ביניהן.

ב .אם שיטת משח קים תהיה ליגה של יותר מסיבוב אחד ומספר הניצחונות של שתי הקבוצות
יהיה שווה ,ייקבע המקום הראשון לפי הפרש הסלים במשחקים בין שתיהן.

ג .אם גם הפרש הסלים יהיה זהה ,ייערך משחק מכריע בין שתי הקבוצות.

.71אם ליותר משתי קבוצות יהיה מספר נקודות שווה  ,תיערך טבלה נפרדת כאילו נערכה ליגה
פנימית בין קבוצות אלו בלבד ותדורג ראשונה הקבוצה שלה:

א .מספר הנקודות הרב יותר.

ב .במקרה של שיוויון במספר הנקודות ,הקבוצה שלה הפרש הסלים הטוב ביותר.

ג .אם עדיין יישמר השיוויון ,הקבוצה שקלעה יותר סלים.

4

.81במידה ועדיין יימשך השיוויון ייערך משחק מכריע בין שתי הקבוצות.

בסיום המשחק
.91דו"ח השופט הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למצב המגרש

 ,שעת התחלת המשחק וסיומו ,

הסלים שנקלעו בו וכן כל העובדות הנוגעות למשחק ו התקריות 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.

.02כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה תשובה בתקנון זה
הכדורסל.
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 ,פיתרונה ייקבע לפי תקנון איגוד

