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הנדון :שינויים בחוקה החל מ 10באוקטובר 5102
 -1שינוי המינוח מ period to quarter and extra period to over time
 -5תלבושת ואביזרים:
שחקני הקבוצה חייבים ללבוש את האביזרים /מגנים בצבע אחיד.
 שרוולי לחץ ,מגנים ,מגן ראש ,כתפיים .וכו'(.סעיף זה תקף בליגות על גברים,על נשים
ולאומית גברים)
 -3הכנסת כדור:
כאשר על שעון המשחק  2:00או פחות ברבע הרביעי או הארכה ,בהכנסת כדור השחקן
אינו רשאי להעביר חלק מגופו מעל קו התחום ולהפריע .השופט צריך להשתמש
בסימון(מופיע בשינויים) כמו אזהרה מתי שמתנהל הכנסת הכדור מחוץ לתחום .הפרה
שמתבצעת לאחר האזהרה תוביל לעבירה טכנית.
 -4כדרור כפול:
זריקה הכדור ללוח הסל ותפיסה של אותו שחקן אינו נחשב ככדרור .השחקן סיים כדרור,
זורק את הכדור בכוונה ללוח ותופס אינו נחשב להפרה.
 -5שעון קליעה:
 -29.2.3שעון הקליעה צריך להתאפס כאשר המשחק נעצר ע"י השופט במקרה של עבירה
או הפרה.
אם הכנסת הכדור תתבצע בחלק האחורי שעון הקליעה יאופס ל.24-
אם הכנסת הכדור תתבצע בחלק הקדמי שעון הקליעה יאופס ל .14-
 -29.2.4כאשר שעון המשחק מראה  2:00או פחות ברבע הרביעי או הארכה ,לאחר פסק
זמן לקבוצה שזכאית לכדור מהחלק האחורי -המאמן צריך לבחור היכן לחדש את המשחק,
בחלק הקדמי ( )8.25מול המזכירות או בחלק האחורי.
 אם המאמן מחליט לחדש את המשחק בחלק הקדמי -במידה ועל שעון הקליעה יש יותרמ 14שניות – שעון הקליעה יתאפס ל.14
*אם  13שניות או פחות  ,שעון הקליעה לא יתאפס וימשיך מאותו הזמן.
 אם המאמן מחליט לחדש את המשחק מהחלק האחורי אז השעון יאופס ל 24או ימשיךבאותו הזמן שהופסק.
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 -6עבירה דו צדדית-
 - 35.1.1עבירה דו צדדית מתבצעת כאשר  2יריבים מבצעים עבירה אחד נגד השני בערך באותו
הזמן.
– 35.1.2כדי להיחשב כשתי עבירות באותו הזמן ,צריך להיחשב המצבים הבאים:
א .שתי עבירות מבוצעות ע"י שחקנים.
ב .בשתי העבירות מעורב (ישנו) מגע פיזי בין השחקנים.
ג .שתי העבירות בין שני שחקנים מקבוצות שונות.
ד .לשתי העבירות יש עונש זהה.

 7עבירה טכנית-
כאשר עבירה טכנית נשרקת -העונש הוא זריקת עונשין אחת נגד הקבוצה שנשרק נגדה עבירה
טכנית .לאחר מכן הכנסת הכדור תתבצע לזכות הקבוצה שהיתה זכאית לכדור במקום שנשרקה
העבירה הטכנית.

Fighting 8
כל חברי הספסל ,כאשר עוזבים את הספסל ומעורבים בתגרה צריכים להיות מורחקים( .ללא קשר
למידת מעורבותם בתגרה או אם בכלל השתתפו בה).

 -9ראש צוות ( - ) crew chiefתוספת של שלושה מצבים לצפייה במוניטור ()IRS

בשתי הדקות האחרונות כאשר נשרקת הפרה או הפרעה למעוף הכדור  -אפשר לתקן.
במשך כל המשחק:
 .1אחרי שריקה לעבירה בזריקה שלא נכנסה אפשר לבדוק כמה
זריקות צריך לתת  2או .3
 .2כאשר נשרקת עבירה רגילה /ב"ס/הרחקה – אפשר לשדרג או לשנמך את ההחלטה אחת כלומר
משריקה לעבירה בלתי ספורטיבית להרחקה או מעבירה רגילה לב"ס .או מב"ס לעבירה רגילה.
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 -10שעון קליעה כאשר הכדור נתקע בתמוכות לוח הסל.
כאשר הכדור נתקע בתמוכות הסל זה נחשב שהכדור פגע בטבעת .שורקים לכדור ביניים ובמידה
והחץ לאותה קבוצה שהייתה בשליטה האחרונה אזי  14על שעון הקליעה .במידה והחץ לקבוצת
ההגנה אזי  24על שעון הקליעה.

 -11הכנסת הכדור לאחר עבירה ב"ס או הרחקה
-

הכנסת הכדור לאחר עבירה ב"ס או הרחקה תתבצע מהחלק הקדמי ( )8.25מול המזכירות.
הכנסת הכדור לאחר מצב של תגרה תתבצע מחלקו הקדמי מול המזכירות.
שעון הקליעה יתאפס ל.14

טופס המשחק:
מספר זריקות העונשין (  2או  )1יהיה כך: אם מבוצע הרחקה של עוזר מאמן ,חליף ,מלווה קבוצה ,שחקן שלא רשאי לשחק ,שעוזבים אתתחום הספסל במצב של תגרה – העבירה נרשמת למאמן כעבירה טכנית והעונש הוא שתי זריקות
עונשין.

בברכת הספורט
נפתלי גושן
רכז הליגות
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