 – 3X3תקנון המשחקים

.1

הגדרות
 – 3X3משחק כדורסל המשוחק על סל אחד בלבד המשוחק על ידי שלושה שחקנים על המגרש
ומחליף אחד ,והכל על פי חוקי המשחק המפורטים בחוקת פיב"א.
טורניר – תחרות רשמית אשר תאורגן במהלך עונת משחקים על ידי איגוד הכדורסל בישראל
(להלן – "האיגוד") ואשר בו תשחקנה לפחות  3קבוצות  .3X3טורניר ישוחק או בשיטת ליגה
או בשיטת המפסיד יוצא ,כולל משחקי דירוג.
התקנון המקצועי – תקנון על פי חוקת פיב"א שיתמצת את חוקי המשחק.
מנהל הטורניר – נציג האיגוד מצוות משקיפי האיגוד אשר ישמש כמנהל הטורניר.
ראש קבוצה – נציג קב וצה אשר ייבחר על ידי הקבוצה וישמש כנציג רשמי של הקבוצה בפניות
למנהל הטורניר ולאיגוד.
תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ,אולם מתייחס לכל המינים.

.2

זכות ההשתתפות בטורנירים
בטורניר רשמי של האיגוד זכאית להשתתף כל קבוצה אשר נרשמה באיגוד כקבוצת .3X3

.3

רישום שחקנים וקבוצות לעונת משחקים
א.
ב.

רישום השחקנים לענף ה 3X3-ייעשה על ידי רישום קבוצתי.
דמי ההרשמה עבור כל שחקן או שחקנית יעמדו על סך  33ש"ח .סכום זה יתעדכן מעת
לעת ע"י האיגוד.
בהרשמה ,מצהירים השחקנים הנרשמים כי ידוע להם שפרטיהם מועברים לפיב"א.

ד.

על כל קבוצה להירשם לטורניר בו היא מעוניינת היא מעוניינת לשחק .דמי רישום
לטורניר יעמדו על  03ש"ח עבור כל הקבוצה.
הרישום ייעשה באתר האינטרנט של האיגוד.
לאחר הרישום כל שחקן יקבל כרטיס אישי ובו מספר ת.ז ,.תמונה ותאריך לידה.
על כל קבוצה למנות לפחות  0שחקנים על מנת להירשם .שחקן שנרשם יוכל להיות
מסונף לאגודת ספורט קיימת או להירשם באופן יחידני לאיגוד.
קבוצה אשר תירשם עם  11שחקנים ומעלה ,תוכר על ידי מועצת ההימורים בספורט
כקבוצה לצורך הקצבות מועצת ההימורים והכל בכפוף להוראות מועצת ההימורים
בספורט ,כפי שתתפרסמנה מעת לעת.

ג.

ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

ענף ה 3X3-הוא ענף מעורב .קבוצה רשאית לכלול בתוכה שחקנים ושחקניות בגילאים
שונים.
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י.
יא.

יב.

יג.
יד.
טו.
טז.
.0

ההרשמה לעונת משחקים תחל ביום אשר ייקבע על ידי האיגוד מדי עונה ,ותימשך לאורך
כל העונה ,וכל עוד נותרו לא פחות מ 0-טורנירים לסיום העונה.
הרישום לכל עונה הוא רישום חדש ,קבוצה לא תוכל לגרור איתה את הניקוד מהעונה
הקודמת או תהיה מחויבת להירשם עם אותו סגל שחקנים.
לא תהיינה העברות או השאלות של שחקנים מקבוצה לקבוצה במהלך העונה.

השתתפות הקבוצות והשחקנים בטורנירים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
.1

על אף האמור בסעיף ט לעיל ,שחקן יוכל להירשם רק אם מלאו לו  13ביום רישומו
לעונת משחקים.
במעמד הרישום על כל ספורטאי לבצע בדיקה רפואית במכון רפואי המאושר על פי חוק
הספורט ,תשמ"ח( 1811-להלן" :חוק הספורט") ,וכן ביטוח רפואי כנדרש בחוק
הספורט ,ולהציג אישורים מתאימים.
שחקן רשאי לשחק הן בקבוצת  3X3והן בקבוצה אחרת המשחקת באחת מליגות
הכדורסל .שחקן אשר עבר בדיקה רפואית במסגרת אחת מליגות הכדורסל אינו צריך
לעבור בדיקה רפואית נוספת במסגרת ענף ה.3X3-
זרים ותיירים רשאים להירשם לעונת משחקים.

תחרות תיחשב לטורניר רשמי רק אם נרשמו והופיעו לאותה התחרות לפחות שלוש
קבוצות.
על כל קבוצה להופיע עם שלושה שחקנים לכל אחד מהטורנירים .קבוצה רשאית לרשום
ארבעה שחקנים לטורניר כאשר אחד יהיה מחליף.
על כל אחד משחקני הקבוצה להופיע עם כרטיסו האישי .ללא כרטיס אישי לא יוכל שחקן
להשתתף בטורניר.
אופן ההשתתפות והמשחקים בתחרות יהיה על פי התקנון המקצועי של ענף ה.3X3-
בכל עונה יתקיימו  33טורנירים ,כאשר על כל שחקן בקבוצה לשחק לפחות בארבעה מהם.
מועדי הטורנירים ,המגרשים והשיבוצים למשחקים השונים ייקבעו על ידי האיגוד.
לכל טורניר יהיה מנהל טורניר אשר ישמש כמעין "ועדת משמעת" ויכריע בכל הנוגע
לעבירות משמעת שנעשו על ידי מי מהשחקנים ,הכל בהתאם לתקנון המשמעת של ענף ה-
.3X3
לא ישונה מועד משחק באחת מליגות איגוד הכדורסל עקב קיומו של טורניר ביום המשחק.
כל שחקן חייב לשחק לפחות ב 0-טורנירים.

ועדה מקצועית
א.

הועדה המקצועית תמנה  3חברים ,אשר ייבחרו על ידי הנהלת האיגוד ויהיו אנשי מקצוע
מטעם האיגוד ,ותהיה ייעודית לענף ה.3X3-

ב.

הועדה המקצועית תהיה אמונה על החלטות מקצועיות שונות הנוגעות לענף ה 3X3-לרבות
מספר הטורנירים בעונת משחקים ,הטמעת שינויים אשר נעשו בחוקת פיב"א.
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ג.
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ניקוד ודירוג הקבוצות
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.

.7

עצם השתתפות בטורניר/משחק תעניק לקבוצה נקודה אחת.
ניצחון במשחק אחד בטורניר יעניק לקבוצה  2נקודות.
זכייה בטורניר מסוים תעניק לקבוצה  0נקודות.
בשיטת ליגה בלבד ,אם בסיום טורניר יש לשתי קבוצות המובילות את הטורניר את אותו
מספר נקודות ,הקבוצה אשר ניצחה יותר פעמים במשחקים בין השתיים תוכר כמנצחת
הטורניר.
ככל שלשתי הקבוצות מספר נצחונות דומה במשחקים ביניהן ,הקבוצה עם הפרש הנקודות
הגבוה יותר בכלל הטורניר תוכר כמנצחת הטורניר.
ככל שלשתי הקבוצות הפרש נקודות זהה ,הקבוצה עם הפרש הנקודות הגבוה יותר
במשחקים בין שתי הקבוצות המובילות תוכר כמנצחת הטורניר.
ככל שלשתי הקבוצות הפרש נקודות זהה במשחקים ביניהן ,ייערך משחק שובר שוויון בין
שתי הקבוצות.

שיפוט וניהול טורניר
א.
ב.

בכל משחק בטורניר יהיה שופט אשר ישפוט על פי חוקת פיב"א והתקנון המקצועי.
יחד עם השופט בכל טורניר יהיה שופט מזכירות אשר תפקידו יהיה לסמן נקודות ולאפס את
השעון והכל על פי חוקת פיב"א והתקנון המקצועי.
השופטים יהיו חברים באיגוד השופטים וכפופים לו.
במשחק ישפוט רק שופט אשר עבר הכשרה ייעודית לענף ה.3X3-
מנהל הטורניר יהיה אחראי על כל התנהלות הטורניר ,וכל בעיה ו/או תלונה תובא בפניו.
מנהל הטורניר ישמש כועדת המשמעת של אותו הטורניר ,כאשר לא יהיו ערעורים על
החלטותיו ,והכל בכפוף לתקנון המשמעת של ענף ה.3X3-

ז.
ח.
ט.

תלונות שחקנים על שופטים יובאו בפני מנהל הטורניר.
מנהל הטורניר לבדו יוכל להכריע ביחס להרחקת שחקן מהטורניר ו/או מהטורניר שאחריו.
ככל שמאיזו סיבה מנהל הטורניר ו/או השופט לא יגיעו לטורניר ,על הקבוצות למנות מנהל
טורניר ו/או שופט מטעמן ,לפי העניין.

ג.
ד.
ה.
ו.
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הועדה המקצועית תמליץ להנהלת האיגוד על שינויים שיש לעשות בתקנון.

משמעת
א.

תקנון המשמעת של האיגוד יחול על ענף ה 3X3-למעט בכל הנוגע לסמכותו של מנהל
הטורניר להרחיק שחקן.

ב.

כל סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון המשמעת של האיגוד לתקנון זה ,הוראות תקנון זה
תגברנה.
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ייצוג קבוצות כלפי מנהל הטורניר והאיגוד
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
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באיגוד השופטים לפי העניין.
החלטת הגורמים הרלוונטיים באיגוד או באיגוד השופטים תהיה סופית.
קבוצה תוכל להחליף ראש קבוצה בכל רגע נתון על ידי שליחת הודעה בדוא"ל
לאיגוד/עדכון באתר האיגוד באינטרנט.
למען הסר ספק ,קבוצה בענף  3X3לא תעניק לאגודה המחזיקה בה זכויות הצבעה כלשהן
במסגרת איגוד הכדורסל ,לרבות זכויות למינוי חברים באסיפה הכללית וזכויות הצבעה
בבחירות להנהלת ומוסדות האיגוד.

אובדן כרטיס אישי
א.
ב.
ג.
ד.
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כל קבוצה תיוצג על ידי ראש הקבוצה בפניות ותלונות אל מנהל הטורניר.
ככל אשר ראש קבוצה לא ישחק בטורניר מסוים ,רשאים השחקנים הנוכחים לבחור מתוכם
נציג לצורך אותו טורניר (להלן" :הנציג הזמני").
ראש הקבוצה או הנציג הזמני יעביר את הכרעות מנהל הטורניר לשאר חברי קבוצתו.
ככל אשר ישנן אי אילו תלונות על מנהל הטורניר ו/או על מי מהשופטים ,יוכל ראש קבוצה
או הנציג הזמני לפנות בתלונה לאיגוד הכדורסל לגבי מנהל הטורניר או לגורם הרלוונטי

ככל אשר שחקן איבד את כרטיסו האישי ,על ראש הקבוצה להודיע על כך למזכירות האיגוד
במכתב רשמי.
אל ההודעה כאמור לעיל בס"ק א' יש לצרף תמונת פספורט וכן סכום בגובה שייקבע מפעם
לפעם ע"י הנהלת האיגוד ולא יעלה על דמי ההרשמה.
מזכירות האיגוד תכין לשחקן אשר נשלחה לגביו הודעה כנ"ל כרטיס אישי חדש.
ככל שיהא צורך בכך ,תמציא מזכירות האיגוד לקבוצה אישור זמני חד – פעמי עד להוצאת
הכרטיס החדש במקום הכרטיס שאבד.

ערעורים על תוצאות המשחקים
א.

ככל שקבוצה לא ערערה על תוצאתו של משחק מסוים ,תוצאת המשחק תאושר אוטומטית
מיד עם סיומו ,אלא אם כן בסמוך לסיומו אחת הקבוצות המשתתפות ערערה על תוצאת
המשחק למנהל הטורניר.
החלטת מנהל הטורניר תהיה סופית ולא יהיה עליה ערעור.
מנהל הטורניר יהיה רשאי לאשר את התוצאה או לפסול את המשחק בלבד .לא תהיה
אפשרות לקיים משחק חוזר.
ככל אשר נפסל משחק ,שתי הקבוצות תקבלנה ניקוד על השתתפות בלבד.

ה.

קבוצה אינה יכולה להגיש ערעור על תוצאות משחק אשר לא השתתפה בו ומנהל הטורניר
לא ידון בערעור אשר הוגש ע"י צד שלישי.

ב.
ג.
ד.

0
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הרחקת שחקן
א.

ב.

ג.
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ב.
ג.

ד.

קבוצה או שחקן אינם רשאים לעזוב את שדה המשחק או לסרב להמשיך במשחק לפני סיומו
החוקי.
שחקן אשר עזב את שדה המשחק לפני סיומו החוקי הדבר ייחשב כאילו כל קבוצתו סירבה
להמשיך במשחק לפני סיומו החוקי או עזבה את שדה המשחק לפני סיום המשחק.
קבוצה אשר סירבה להמשיך במשחק לפני סיומו החוקי או אשר עזבה את שדה המשחק
לפני סיום המשחק או אשר לא הופיעה בהרכב מלא למשחק תיחשב כמפסידה במשחק
ודו"ח בנדון יועבר למנהל הטורניר.
מנהל הטורניר יפעל לפי סמכויותיו מכוח תקנון המשמעת של הענף.

חוקת המשחקים
א.

ב.
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הטורניר .מנהל הטורניר יכריע האם להסתפק בהרחקת השחקן מהמשחק ממנו הורחק,
הרחקתו מהטורניר ,או הורדת ניקוד לקבוצה ,והכל לפי סמכויותיו מכוח תקנון המשמעת
של הענף.
במקרים חריגים רשאי התובע של האיגוד להעמיד שחקן לדין גם בבית המשמעתי של
האיגוד.

עזיבת שדה המשחק ללא רשות
א.

.10

שחקן שהורחק על ידי אחד השופטים או מנהל הטורניר מהמגרש במהלך משחק ומסרב
לצאת ,תינתן לו שהות של  2דקות לבצע את ההוראה .באם שחקן לא יעזוב את המגרש תוך
שתי הדקות ,יופסק המשחק וקבוצתו תיחשב כמפסידה המשחק .ראש הקבוצה רשאי לקבל
הסבר מהשופט על סיבת ההוצאה .הפניה לשופט תיעשה בצורה הולמת.
השופט יחזיר את כרטיסי השחקנים לראשי שתי הקבוצות בסיום המשחק פרט לכרטיס של
אותו שחקן שהורחק מהמגרש .כרטיסו של שחקן זה יועבר יחד עם דו"ח השיפוט למנהל

כל המשחקים יתנהלו לפי חוקת הכדורסל הבינלאומית שהוצאה ע"י ההתאחדות
הבינלאומית ל( 3X3-הפיב"א) כפי שבאה לידי ביטוי בתקנון המקצועי של הענף ,וכן
בהתאם לשינויים ולתוספות עליהם תחליט הנהלת איגוד הכדורסל ,בכפיפות לתקנון זה.
בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה והתקנון המקצועי לחוקת פיב"א – תקבע חוקת פיב"א.

מגרשים ואולמות
א.

משחק  3X3ישוחק על חצי מגרש וסל אחד בלבד.
1

ב.
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הופעה למשחק ומילוי טופס המשחק
א.

ב.
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שאר תקני המגרשים והאולמות יהיו בהתאם למפורט בתקנון משחקי האליפות של איגוד
הכדורסל.

לפני תחילת כל משחק חייבים ראשי הקבוצות המשחקות להגיש למנהל הטורניר את רשימת
שחקני קבוצתם אשר ישתתפו במשחק בציון המספרים המופיעים על חולצותיהם
וגופיותיהם וכן את הכרטיסים האישיים של השחקנים ,אשר יוחזרו להם בתום המשחק,
והכל בכפוף לתקנון זה .שחקן שלא ירשם בטופס המשחק עד תחילת המשחק לא יהא רשאי
להשתתף במשחק.
כל קבוצה חייבת להופיע למשחק עם  3שחקנים לפחות ולא יותר מ 0-שחקנים .הופעה
למשחק בניגוד להוראות ס"ק זה ,תהווה הפסד טכני ולא תזכה את הקבוצה אשר הפרה את
הוראות הסעיף בשום נקודה.

תלבושת השחקנים והכדור
א.
ב.

על כל שחקן להופיע לטורניר עם גופיה אחת בהירה ואחת כהה.
מנהל הטורניר או מי מטעמו יקבעו בתחילת כל משחק איזו קבוצה תשחק עם גופיות כהות
ואיזו קבוצה תשחק עם גופיות בהירות.

.11

השתתפות קבוצות בתחרויות בינלאומיות בחו"ל
א.
ב.

.18

איסור שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים
א.
ב.
ג.

.23

הנהלת איגוד הכדורסל תבחר מידי שנה בשנה קבוצות או שחקנים אשר ייסעו למשחקים
בינלאומיים בחו"ל ,וזאת בהתחשב בתקנון הפיב"א והתקנונים הרלוונטיים.
קבוצה או שחקן אשר נקבעו למשחקי גביע אירופה חייבת לפעול בכל הקשור למשחקיה
במסגרת בה שובצה בהתאם לתקנוני הפיבא ובהתאם לתקנון הספציפי המתייחס למשחקי
הגביע בה היא משתתפת.

לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט.
האיגוד רשאי לערוך בדיקות סמים במהלך או לפני טורניר.
עבירה על הוראות סעיף זה תגרור אחריה הרחקה מהטורניר.

תוקף ,תחולה ושינויים
א.

תקנון זה אושר על ידי הנהלת האיגוד ביום _______ ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.
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ב.
ג.

תקנון זה מחייב את כל הקבוצות ,אגודות ושחקני הכדורסל הרשומים באיגוד הכדורסל
בישראל.
הנהלת איגוד הכדורסל רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה .כל שינוי או תוספת
יכנסו לתוקפם  7ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי של האיגוד.
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