
 

 

 
 

 גברים הליגה הלאומיתונוהלי  תקנון אולמות
 
 
 המארחת לקראת משחק הקבוצה היערכות .1

 
 .מקומות 600לאומית יהיה  חובה כי בכל אולם של קבוצה בליגת

בהתייחס למבנה  FIBA הכדורסל שלחוקת  על מבוססת גבי המשטח באולם על הקבוצות ההערכות
גבי הפרקט  על הנדרשים הבאים יש לספק מקום ישיבה ראוי לבעלי התפקידים ולשטח הקיים בכל אולם.

 פי הנחיות המנהלת(: )על
 

 בעלי תפקידים. 4  –צוות שופטי המזכירות  א.

 אחד. –משקיף  ב.
 בעלי תפקיד. 4  –ג.  צוות שדרי הטלוויזיה 

 אחד. – ד. כרוז
 בעלי תפקיד. 2 –ה. צוות סטטיסטיקה 

 במשחק משודר -אחד. – לדים ו.  מפעיל
 
 

 ת האולםהכנ 1.1
 

לקראת  יש להכין את האולם והעזרים השונים בו –  בליגה לאומית הכנת האולם שבו תשחק קבוצה
מפרטים את כל הנושאים  הבאים הסעיפים  העונה ולבדוק הערכות ותקינות לקראת כל משחק ליגה.

לקיום  המארחת, כאשר כל הסעיפים המפורטים להלן הם תנאים הכרחיים שבאחריותה של הקבוצה
 משחקי הליגה:

 
 סדר, ניקיון ונגישות לקופות.  על הקפדה 1.1.1
 כולל נגישות לנכים. לקהל הימצאותן של כניסות נוחות ובטוחות על הקפדה 1.1.2
 נוכחות מספקת של כוחות אבטחה, שיטור וסדרנים. 1.1.3
 המקומות באולם. חלקם יהיה שמור לאורחים. כל שלימון ס 1.1.4
 מזנון אחד המזנון יפתח שעה לפני המשחק. הימצאות 1.1.5
 הימצאות חדר הלבשה נאות לקבוצה האורחת. 1.1.6
ומיתוג הספונסר    פרסום האולמות הסכם חסות עם ספונסר ראשי לליגה, בכל במסגרת 1.1.7

 יהיה זהה במידה ויש ספונסר ראשי. הראשי
 בוצה המארחת תמיד מימין לשולחן המזכירות.ספסל הק הימצאות 1.1.8
 פי חוקת הכדורסל בלבד. –  על –גבי עמדת המזכירות  על מיקום העזרים והשעונים 1.1.9

 שניות. 24 -חיבור של שעון המשחק ושעון ה 1.1.10
 ימצאות מערכת שעון משחק חלופית תקינה.ה 1.1.11
 הקצאת שעון עצר ידני נפרד למדידת פסקי זמן. 1.1.12
 לסירוגין. הימצאות מתקן ׳חץ׳ לכדור, 1.1.13
ונקודת  הקבוצה המארחת לספק לאנשי הסטטיסטיקה טלפון  על סטטיסטיקה. עמדת הימצאות 1.1.14

 מהעמדה(. מטר 1 חשמל )נקודות החשמל והטלפון ימוקמו עד למרחק
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 שחקנים ומספורו של כל אחד 13 ימצאות לוח תוצאות תקין )שכל הנורות בו דולקות( המכילה 1.1.15
 הם.מ

   הקרקע. חל איסור לתלות את  על מבנה )בסיס( על מיקום של לוחות הסל לוחות הסל: 1.1.16
 רשתות סל מזכוכית משוריינת: אות לוחותלחברם אל קיר: הימצ או התקרה  על לוחותה

 סל וחישוק חלופי. ס״מ: לוח 40 החישוקים באורך
התחתון של לוחות ס״מ בחלק השמאלי  20X20 הימצאות מדבקה עם לוגו המנהלת בגודל 1.1.17

הסל  ס"מ בחלק הימני התחתון של לוחות 20X20המצאות מדבקה עם לוגו הליגה בגודל  הסל.
 במידה ויש ספונסר. .(1)ראה איור 

מאחורי קו החוץ,  –ו/או באנגלית. המיקום  הדבקת מדבקה ובה שם העיר המארחת בעברית 1.1.18
 .(2)ראה איור  המגרש או לרוחבו לאורך

יזה מקצועית באולם, בתוספת מיקרופון אלחוטי, שתישמע היטב וברור הימצאות מערכת כר 1.1.19
 כשהאולם בתכולה מלאה. המערכת מיועדת למתן שירות לקהל, להשמעת מוזיקה ולמתן גם

 והודעות בטיחות במקרה הצורך. הנחיות
ימוש בכלי נגינה: חל איסור להשתמש בכלים מוזיקליים במהלך המשחק, לרבות צופרים ש 1.1.20

 מזכירות. השימוש בכלים מוזיקלייםספסלי הקבוצות או מאחורי שולחן ה מאחורי הנמצאים
 ורק ביציע, מול שולחן המזכירות, ומאחורי הסלים. בצופרים מותר אךו

 ימצאות כרוז מקצועי.ה 1.1.21
יגון ההמנון הלאומי ״התקווה" לפני תחילת כל משחק. תקליטור אחיד הכולל את ההמנון נ 1.1.22

 ידי המנהלת. – על יסופק לכל הקבוצות יגהוהמנון הל הלאומי
      ( להפעלת מוזיקה בכל משחק. הפעלת המוזיקה D.Jחובת שימוש בתקליטן ). 1.1.23

 לפחות לפני תחילת המשחק, בהפסקות שבין כל רבע ומחצית משחק דקות 20 תיעשה
יש להשמיע    המשחק. אין להשמיע מוזיקה כשהמשחק משוחק. דקות לפחות מתום 10 עדו

 מהמוזיקה בעברית. אין להשמיע שירים שבהם משולבות מילים גסות וקללות. 50%
          ל ישראל, דגל הקבוצה המארחת, דגלדגל הלאום ש הימצאות דגלים במרום האולם: 1.1.24

העל, דגל העיר המארחת ודגל איגוד הכדורסל. הדגלים ימוקמו  ליגת הליגה + לוגו מנהלת
–ידי כל הצופים. צורת הדגל ומידותיו יהיו אחידות  – לאומית ובולט ובגודל שייראה מקום מרכזי

 1.0X3.0 (.3 )ראה איור צדדי-דו מטר ויהיה 
 פי דרישה מראש ומתן כל העזרה – יעל פ העמדת חדר לרשות צוות בדיקת הסמים, וזאת 1.1.25

 הדרושה.
 נותנילפחות, ובהם יופיעו  מ׳ 28 באורך כולל של ( לדים מתקני שילוט אלקטרוני ) הצבת 1.1.26

 .במשחקים משודרים בלבד ליגת הלאומית של החסות
 הימצאות סיב אופטי לשידור ומגדל שידור אל מול קהל הצופים. 1.1.27
 .קליפים 3ל הקבוצה המארחת ומשחקים שבהם תופעל מערכת לד תקבבכל משחק מרכזי  1.1.28

קליפ חקים. כל המשקליפים וזאת בנוסף לקליפ אחד לכל קבוצה לאורך כל  2הקבוצה האורחת, 
 שניות. 15באורך 

 אך ורק מערכת השייכת למנהלת. חללפרסום נותני החסות והמאמצים תהיה  לדים ערכתמ 1.1.29
 )למעט קבוצות הקבוצות להתקשר ישירות עם בעלי המערכות הנ״ל מחוץ למנהלת על איסור

באופן עצמאי, אולם הפרסום במגרשים אלו ע"פ תקנון המנהלת(,  הלדים שרכשו את מערכת
סום של נותני חסות או מאמצים חייב לקבל את אישור המנהלת ולהיעשות כל פרו

 איתה. בתיאום
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מתחת לסל. הם יהיו  14 -פרקט שגילם יותר מ מנגבי הצבת שני –מהלך המשחק ב 1.1.30
 בחולצות אחידות, בצבעי החולצות של הקבוצה המארחת. לבושים

 פי החלטת המנהלת(: לאומית לעת מיתוג במגרשים )נתון לשינויים מעת להלן פרוט 1.1.31
 

 :לשימוש הקבוצות

 פרסום זהה בשני הצדדים – שני "בקבוקים", ליד הסלים. 

 2 עיגולי עונשין. 

 הטלוויזיה( לעמדת מימין )המזכירות 1 – מימד שלט תלת. 

 מהזמן ברוטו( 60%) הלדים על פרסום. 

 חצי ספוג תחתון – בסיס הסל. 

 דגל הקבוצה במרומי האולם. 

  חצי עליון – הסלבסיס. 

 50%  – לוח גב ראיונות. 

 ל המנהלת וזאת בפסקי זמן במשחק שאינו מרכזי )יש לאשר פעילות זו מו קד"מ פעילויות
 .אפ וכדי לעדכן את הקבוצה האורחת( ןלליי במטרה להכניס

 כל פעילות שיווקית אחרת או רעיון שיווקי אחרי שאינם רשומים לעיל. 
 

 ונותני החסות של מנהלת הליגה הלאומית ליגת מנהלת לשימוש

 שתי החלק התחתון של לוח הסל ) הליגה לטובת הספונסר הראשי של – עיגול אמצע
 .מדבקות משני הצדדים( במידה ויש ספונסר

 המצלמות. שתי מדבקות מנהלת הליגה במרכז המגרש לכיוון 

 חלק העליון.משמאל לעמדת הטלוויזיה ב  – אחד מימד שלט תלת 

 .שולחן מזכירות, שולחן סטטיסטיקה, שולחן שידור 

 .עמדת טלוויזיה 

 טבעת הסל. על מדבקה 

 מנהלת 50% –גב ראיונות  לוח. 

 חדר תקשורת, הלבשה, שופטים. 

 .דגל מנהלת הליגה במרומי האולם 

 בפסקי זמן במשחק מרכזי קד"מ פעילות. 
 

 איסורים – פריטי מיתוג במגרשים

  פרסום המנהלת(לוח הסל )למעט. 

 המגרש. צידי חייב להיות זהה בשני "הבקבוק" בעיגולי העונשין ולאומית פרסום 

 מיקומים קבועים. – עפ"י הוראות המנהלת חייב להיות מיתוג גב הראיונות 

 הפרקט מעבר למצוין בתקנון. לאומית פרסום נוסף על חל איסור גורף 
 

 רשמי של הליגה.בכדור ה הקבוצות מחויבות לשחק אך ורק – דורכ 1.1.32
 דקות לפני 5 -יתקיים לא יאוחר מ הצגת השחקנים של שתי הקבוצות. הטקס ובת קיום טקסח 1.1.33

 המשחק ולפני השמעת ההמנון הלאומי. תחילת
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ם לשידור המשחקים מאולמה הביתי, כולל יימליתציע תנאים אופט יגת הלאומיתל קבוצה בלכ 1.1.34
 וכן חיבור פנימי )למערכת כבלים( תנאי הערוץ המשדרפי  – לאומית שידור הולמת עמדת

הפרעה  לאומית חל איסור כדי למנוע העברת כבלים בתחומי המגרש. זאתו שהותקן באולמות,
 ויזואלית בקו ה"ראייה" של מצלמות השידור את המגרש.

ל שהחסות  , ועליהן כל נותניליגה לאומיתידי מנהלת  – על הצבת גב ראיונות כפי שעוצב ואושר 1.1.35
 רקע גב הראיונות. על המנהלת ושל הקבוצה המארחת. כל הראיונות יקוימו אך ורק

 
 

 עזרה ראשונה 1.2
 

יימצאו בכל אולם תיק עזרה ראשונה, מכשיר החייאה, אלונקה  האימונים והמשחקיםבמהלך  1.2.1
ככל האפשר לתחומי וימוקמו קרוב  מיידית טיפולים. הם יהיו בהישג יד ובכוננות ושולחן

 המשטח.
שיימצא בתיק העזרה ראשונה יכיל את כל הפריטים המופיעים ומוכתבים בתקנון איגוד  הציוד  1.2.2

 פי רשימה ברורה כמתבקש מהחוק. – ולאומית הכדורסל
 במערכת החייאה. במשחקי הבית מחויבת כל קבוצה 1.2.3
באמצעות מד״א או כל גוף ממליצה לכל יושבי ראש הקבוצות להעביר,  לאומית מנהלת ליגת 1.2.4

 החייאה לכל בעלי התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים ולמנהלי מורשה ומוסמך, קורס אחר
 הקבוצות.

על  המנהלת ממליצה שכל קבוצה תרכוש דפיברילטור )מכשיר קטן, זול וקל לתפעול(, שיטופל 1.2.5
 ידי חובש הקבוצה.

 
 

 בטופס המשחק רישום שחקנים 1.3
 

 (11-)לא פחות מ שחקנים 11-12 המשחק בטופסלרשום  קבוצה חייבת לכ 1.3.1
 לרשם הכולל את סגל הקבוצה למשחק מודפס מאמן הקבוצה או נציג מטעמו ימסור טופס 1.3.2

 יכלול הטופס הקבוצה. ופס זה יכלול את לוגוט המשחק. תחילת לפני לפחות דקות 20 המשחק
המאמן  הקבוצה,השחקנים שייטלו חלק במשחק ומספריהם ושמותיהם של ראש  את שמות כל
 ועוזר המאמן.

הכול(. המספר  שחקנים בסך 12) 15-4 המשחק יהיו בטווח של מספרי השחקנים בטופס 1.3.3
בסגל יהיו מספרי  13-15לשחקנים   גופייתו של כל שחקן. על המשפחה בעברית יופיעו ושם

קבוצה במשחקי הבית לרשום מספרי שחקן  לאומית כאשר חובה 23, 22, 21גופייה 
 שחקנים בטופס 12-לוח התוצאות. אין באמור כדי לאפשר רישום של יותר מ מיתלאו אלו

 המשחק.
 
 

 וכרטיסים/הזמנות הקצאת תגי זיהוי, תעודות כניסה, אפודי צלמים 1.4
 

 נהלת הליגה תנפיק מדי שנה תגי זיהוי אחידים לעונת המשחקים, המהווים תעודות כניסהמ 1.4.1
תמונה של נושא התג, שם מלא, תפקיד, שם למגרשים. התג יכלול את הפרטים הבאים: 

 הקבוצה, עונת המשחקים.
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)בהתאם להסכמים מול זכייני  אח״מ כרטיסים במקומות 20 יוקצו למנהלת ליגת הלאומית 1.4.2
החסות הראשיים והמשניים ולצורכי המנהלת(. רשימת המוזמנים מטעם  הטלוויזיה, נותני
יימשכו  , והכרטיסים14:00 המשחק עד שעהלפני יום לקבוצות ב ידה – על המנהלת תועבר

 .בקופת האולם
אנשי צוות,  8 -שחקנים ו 13 –כרטיסי זירה  21 יריבה הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 1.4.3

 פי כרטיסי אישור לזירה שתנפיק המנהלת. – לאומית הספסל, לאומית שיישבו
לכל אחד מסוכני  לכל משחק בליגת הלאומית )בתיאום מול המנהלת ( יינתן אישור כניסה אחד 1.4.4

ידי מנהלת  – לאומית סוכן שחקנים שהונפקה העל, בהצגת תעודת השחקנים המורשים בליגת
 בתיאום מראש.הלאומית ו/או איגוד הכדורסל הליגה 

 הזמנות לכל משחק. 25 לקבוצה האורחת יוקצו 1.4.5
ידי המשטרה, אולם  לאומית מסך הכרטיסים המאושרים 10% הקבוצה האורחת יוקצולאוהדי  1.4.6

 .כרטיסים 750 -לא יותר מ
שעות לפני  48 קבוצה האורחת תעביר לקבוצה המארחת את כמות הכרטיסים הנדרשתה 1.4.7

לקבוצה האורחת   המשחק. הכרטיסים )בישיבה בלבד( יהיו בתשלום, בהתאם למחירים תחילת
 נון המנהלת.אשר נקבעו בתק

 כרטיסי המשחק והמינויים יעוצבו בהתאם להוראות המנהלת. 1.4.8
 
 

 ()במידה ויהיה נותן חסות  נותן חסות ראשי תקנות 1.5
 

 נותן של הקהילה למען ובפעילויות באירועים להופיע חייבים והקבוצות השחקנים
 .אירועים בשנה( 3)עד  והמשני הראשי חסותה

במדי הקבוצות לשימוש  חתומה של השחקנים לשימוש בתמונותיהםהקבוצות מחויבות להביא הסכמה 
המוצרים המופקים ע"י נותן  לאומית השחקנים הספונסר הראשי כולל פרסום התמונות האישיות של

 .המרכזי והרשמי של הליגה החסות
 ידי נותן החסות הראשי. על מינויי הקבוצה והכרטיסים ימותגו בהתאם לסקיצה שתועבר

 .ידי נותן החסות הראשי לאומית וצה יעוצב בהתאם לסקיצה שתועבראוטובוס הקב
 

 .(2פי הסכם נותן חסות ראשי )ראה איור  לאומית מותגהאולם י 1.5.1
 .רצפת האולם, מול מצלמת הטלוויזיה בלבד על בשני מקומות  הליגה מדבקות 2 הימצאות 1.5.2
שתכסה את כל לחזית שולחן המזכירות באופן בולט ובצורה  עם שם הליגה הצמדת השלט 1.5.3

 חזיתו.
 ליגת העל. גבי שולחן המזכירות מלבד זה של על  איסור להניח מדבקות או שלטים כלשהם 1.5.4
לדגל  במרום האולם, במקום בולט ומרכזי ובסמוך הליגה תליית דגל מנהלת הליגה + לוגו 1.5.5

 .(3 הלאום, לדגל האיגוד ולדגל הקבוצה המארחת והעיר המארחת )ראה איור
של כל מערכת בהתאם לאולם בו היא מוצבת(  מ' )הצבה 28באורך של  לדים מערכתהצבת  1.5.6

יוצבו שלטים במקום ועליהם הספונסר הראשי של הליגה. לא ניתן  לדים במקרה שאין מערכת
 להציב שלטים נוספים בהיקף המגרש.

 הלת.ידי המנ – על תסופקנה  המדבקות גבי לוחות הסלים, על מנהלת והליגה הדבקת מדבקות 1.5.7
כל קבוצה שזכתה בתארים, אליפות או גביע המדינה תניף באולמה דגלי זכייה )המנהלת תפיק  1.5.8

 .את הדגלים(
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 .כל תלבושות השחקנים )כולל אימוניות( יודפסו לוגו המנהלת + לוגו הליגה על 1.5.9
לאולם  מחוץ הליגה או נותן החסות של הליגה של דוכן מכירות/קידום מכירות הצבת תתאפשר 1.5.10

 המתאימים. מעת לעת, בתיאום מראש ובכפוף לאישורים
נהלת הקבוצה המארחת תודיע לכרוז הביתי שעליו להכריז בתחילת המשחק כי המשחק ה 1.5.11

 .)שם רשמי של הליגה עם נותן החסות(  הליגה במסגרת נערך
ה הקבוצ הנהלת הליגה, בתיאום מראש עם מעת לעת יתקיימו פעילויות לקידום המכירות של 1.5.12

 המארחת.
 
 

 תקן חדרים 1.6
 

 תקן חדר הלבשה לקבוצה אורחת 1.6.1
 הוא כדלהלן: ליגה לאומית תקן חדרי ההלבשה לקבוצות אורחות במשחקי

 מ״ר(. 40 -סביר לכל הקבוצה ולצוות המקצועי )כ גודל החדר: גודל
 מתלים. 14 ארוניות, 14 מקומות ישיבה, 20 ציוד קבוע בחדר: לפחות
 כולל גירים או עטים למחיקה: מיטת טיפולים.ציוד עזר: לוח תדריכים, 
 מעלות צלזיוס(. 26-21 פי עונות השנה )טמפרטורה של – לאומית מיזוג אוויר: חימום/קירור

 סבון ושטיחים נגד החלקה(. עמדות מקלחת לפחות )הכוללות מים חמים, 4 מקלחות:
 כיורים לנטילת ידיים. 2 שירותים: תא אסלה אחד, שתי משתנות,

 .לתות חדרי ההלבשה של הקבוצות יודבקו מדבקות עם שם הקבוצה האורחת והמארחתד על
הקבוצה המארחת תדאג כי חדר ההלבשה של הקבוצה האורחת יהיה נקי ומסודר, ויכלול כיבוד 

 קל ושתיה.
 

 שעון במלתחות 1.6.2
 השופטים.  חדר ובתוך חדר הלבשה שעון חייב להיות מוצג בתוך כל

 
 תקן חדר שופטים 1.6.3

 יהיה מצויד במתקנים ובציוד דלהלן: הלאומית ההלבשה לשופטי כדורסל בליגהחדר 
 מקלחת )ראש מקלחת אחד לפחות(, מגב ומטלית ניגוב.

 בקרבת חדר ההלבשה. )כולל נייר טואלט( שירותים פרטיים לשופטים
 כיור לרחצה וברז.

 העל. ליגת מגבות 3
 ריצוף או שטיחונים למניעת החלקה במקלחת.

 טומים ו/או וילונות.חלונות א
 קולבים(. 6מתקן לתליית בגדים )

 אמצעי נעילה של החדר.
 שלושה כיסאות.

 דרגש/ספסל קטן.
 שולחן קטן.

 שעון גדול, מקביל לשעון המשחק באולם.
 ערכה לשתייה חמה.

 בקבוקי מים מינרליים לפחות. 6
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 קוד לבוש שחקנים 1.7
 

 לבושת השחקנים בכל קבוצה תכלול:ת 1.7.1
  פי חוקת  –  על גופיות בצבע זהה מלפנים ומאחור. הגופיות תהיינה חלקות ובצבע אחיד,

הכדורסל הבינלאומית. עם זאת, מותר שיהיה בה פס בצבע אחר ולכל אורכה, מתחת לבית 
ס"מ. מודגש שחל איסור לשחק בגופיות בפסים או בכל דוגמה אחרת  10 השחי, ברוחב של עד

 לעיל. הגופייה חייבת להיות בתוך המכנסיים במהלך המשחק.מלבד זו המצוינת 
 מכנסיים קצרים באותו צבע שולט מלפנים ומאחור, אולם צבע זה אינו חייב להיות זהה לצבע

 .הגופייה
 ( מתחת לגופיית המשחק אסורה בלבוש, אלא אם יש בידיT-Shirtחולצת טי ) 1.7.2

כזה, החולצה תהיה בצבע השולט של  רפואי מפורש בכתב. אם יש בידיו אישור אישור השחקן
 גופיית המשחק.

 בגד משחק שלם )בגד גוף( מותר לשימוש. 1.7.3
מותר ללבוש בגדים תחתונים העוברים את קו המכנסיים הקצרים, בתנאי שיהיו בצבע  1.7.4

 המכנסיים.
 אימונית או בגד המשחק. –עת נגינת ההמנונים השחקנים יהיו בלבוש אחיד ב 1.7.5
 י מערכות לבוש למשחק, אחת בהירה )עדיף לבנה( ושנייה כהה.כל קבוצה תהיה מצוידת בשת 1.7.6
: הקבוצה הראשונה הרשומה בתכנייה )הקבוצה המארחת( תלבש גופיות כל המשחקיםב 1.7.7

בהיר )עדיף לבן(. הקבוצה השנייה הרשומה בתכנייה )הקבוצה האורחת( תלבש גופיות  בצבע
 ניהן את צבע הגופיות.עם זאת, בהסכמת שתי הקבוצות ניתן להחליף בי בצבע כהה.

 גופיית המשחק שלו. לאומית שם המשפחה )בעברית( של כל שחקן יופיע 1.7.8
פשוטים, ברורים, צבועים בצבע אחיד הנוגד את צבע הגופייה וקלים  גב החולצות על המספרים 1.7.9

שופטי המשחק וצוות המזכירות והסטטיסטיקה. המספרים צריכים להיראות  ידי – לאומית לזיהוי
 הטלוויזיה. ידי צופי-על בבירור

 החזה ומספרי לפחות ס"מ 20 בגודל יהיו הגופייה בגב המופיעים המספרים 1.7.10
לפחות. בשום מקרה אין להקטין את גודל  ס"מ 2 כולם ברוחב של לפחות, ס"מ 10 גודלב

 גבי הגופייה. על המספרים
 המארחת.של הקבוצה  התוצאות גבי לוחות לאומית המספרים יהיו זהים לאלו המופיעים 1.7.11
גבי הגופייה, כאשר היא מותרת, לא תפריע לזיהוי המספרים בגב או בחזית  על פרסומת 1.7.12

גבי התלבושת בהתאם להוראות המנהלת וסקיצה שתועבר לפני תחילת  על הפרסום הגופייה.

 כל עונה.
  השופט לא יאפשר לשחקן ללבוש או לענוד פריטים המסכנים את השחקנים האחרים. 1.7.13

 בשימוש הם: האסורים הפריטים

  ,מגנים 

 ,מפלסטיק,  קיבועים ותומכים לאצבעות, לידיים, לפרקי הידיים או לזרועות, שעשויים מעור
פריטים שעשויים  מניילון, ממתכת או מכל חומר מוצק אחר, גם אם הם מכוסים בריפוד רך.

 לחתוך או לפצוע)יש להקפיד על גזירת הציפורניים(.

 ותכשיטים.ראש, אביזרי שיער  כיסויי 
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 בשימוש הם: המותרים הפריטים

  מגנים לכתפיים, לזרוע, לירכיים או לשוקיים, בתנאי שהחומר מרופד כך שאינו מסכן
 השחקנים האחרים. את

 .תומכים לברכיים, בתנאי שהם מכוסים בצורה מתאימה 

 .מגן לאף שבור, גם אם הוא עשוי מחומר קשיח 

  מסכנים שחקנים אחריםמשקפיים, אם אין הם 

 ס״מ לכל היותר, שעשויות מבד, ניילון או גומי, שאינן פוצעות ובצבע  5 רצועות ראש ברוחב 
           אחיד.

כל הציוד והפריטים שבשימוש השחקנים יתאימו למשחק הכדורסל. כל פריט שנועד  1.7.14
בכל צורה אחרת, אסור גובהו או הישג ידו של שחקן, או להעניק לו יתרון בלתי הוגן  את להגדיל

 בשימוש.
יהיה חייב לקבל את אישור הוועדה  1.7.14 ס"ק כל פריט אחר שאינו מוזכר בפרק ז, 1.7.15

 העולמית של פיב״א. הטכנית
  :סמלים מסחריים 1.7.16

מדי המשחק כל סמל מסחרי הנמצא בקונפליקט עם נותני החסות של  על אסור שיופיע
 מנהלת ולוגו הקבוצה.ההמנהלת, פרט לסמל המסחרי של המאמץ הראשי של הקבוצה, לוגו 

 גופיות ומדי משחק. על הלאומית לא יתאפשר לשים לוגו של תחרויות אחרות פרט לליגת
 :הלבוש-אביזרי-צבעי 1.7.17

 יהיה אחיד לכל שחקני הקבוצה.  רבייםצבע הג 1.7.17.1
חייבים להיות המשחק בצבע שחור או לבן או באחד   הזרועות על שרוולי לחץ 1.7.17.2

  מהצבעים העיקריים של המדים של הקבוצה.
מגן    הבולט מתחת למכנס המשחק חייב להיות בצבע המכנס. מכנס לחץ )טייץ( 1.7.17.3

 ברכיים יכול להיות מכל צבע שהוא.
זרועות או גוף השחקן חייבים להיות ללא  על למיניהן תחבושות ופלסטרים בד 1.7.17.4

 )שקופים( או בצבע הגוף.  צבע
 
 

 קוד לבוש מאמנים ועוזריהם 1.8
 

קוד לבוש אחיד למאמנים  על , לאחר סיכום עם ארגון המאמנים, החליטליגה לאומיתדירקטוריון מנהלת 
 כדלהלן: ולעוזריהם

 מהודרים, חולצה מכופתרת )בתוך המכנסיים(.בליגה הסדירה: קוד לבוש ׳אלגנט׳: מכנסיים 
המכנסיים(  קטורן תואם, חולצה מכופתרת )בתוךהגמר: קוד לבוש ׳חליפה': מכנסיים מהודרים, מ במשחקי
 ועניבה.

תקנון היטלים  י"פע המנהלת ע"י קבוצתם יחויב חשבון הנ״ל, הלבוש בקוד קבוצות שמאמניהם לא יעמדו
 .כספיים
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 סדרנות 1.9
 

 , שיאשר ומנהל בטיחות לדאוג ל"מנהל אירוע" הקבוצה המארחת בליגת הלאומיתעל  1.9.1
 .ספורטב האירוע, עפ"י חוק לאיסור אלימות על מבצעיות במשטרה ויהיה אחראי תוכניות

מדינת  י חוקי"פע הסדרנים ללבוש תלבושת מיוחדת, המאפשרת זיהוי קל ובולט. 1.9.2
תפקידם במגרשים  חייבים לעבור הכשרה מיוחדת לביצועהסדרנים במגרשים  כל ישראל,

 ממשטרת ישראל.  וצריכים אישור
 חברת האבטחה עלות והשוטרים. ,שטרת ישראל תקבע את כמות הסדרניםמ 1.9.3

 י הקבוצה הביתית ובאחריותה.ע" יהיו  והתשלום  והשוטרים
 .תקנות הבטיחות באולם המשחק יחולו לפי הדין 1.9.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


