
 doc.3.2.16 -תקנון משחקי הגביע 

 תקנון משחקי הגביע
 
 כללי .1

בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל בישראל, יפוצלו משחקי גביע המדינה ויתקיימו בכל 

 שנה במקביל למשחקי הליגה של אותה עונה.

 השם .2

תחרויות : "ייקראוגברים וליגה לאומית ליגת על משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות  .א

 ."ל לגבריםגביע המדינה בכדורס

תחרויות גביע המדינה : "ייקראוגביע בהם משתתפות קבוצות ליגת העל נשים משחקי ה .ב

 ".בכדורסל נשים

משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה לאומית, ליגה ארצית וליגה א' נשים,  .ג

 ".ז"לתחרויות גביע האיגוד לנשים ע"ש א. פסח תקראנה: "

: "תחרויות ייקראוברים, משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה ארצית, ליגה א' ג .ד

תקראנה:  גביע האיגוד בכדורסל". משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה ב'

 ".לליגה ב'תחרויות גביע האיגוד "

: ייקראוליגה לאומית לנוער, ליגת על לנוער ומשחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות  .ה

 ".ז"לתחרויות גביע המדינה לנוער ע"ש יגאל דר "

: ייקראום משתתפות קבוצות ליגה ארצית נוער וליגה מחוזית נוער, משחקי הגביע בה .ו

 ".גביע האיגוד לנוערתחרויות "

תחרויות גביע " :ייקראו, א' לאומית משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה לנערים .ז

 ".ע"ש יורם קאופמן ז"ל המדינה לנערים

: ייקראומחוזית,  משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות נערים א' ארצית ונערים א' .ח

 ".'משחקי גביע האיגוד לנערים א"

 המדינהמשחקי גביע : "ייקראו', במשחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות נערים  .ט

 ".'בלנערים 

תחרויות גביע : "ייקראו, א' משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה לילדים .י

 ".ז"ל זייףע"ש אברהם  המדינה לילדים

גביע תחרויות : "ייקראו, א' קבוצות ליגה לנערותת משחקי הגביע בהם משתתפו .יא

 ".ז"לא' ע"ש נאוה פלס  המדינה לנערות

תחרויות גביע המדינה : "ייקראו, ב' משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה לנערות .יב

  ".ז"לו כלנערות ב' ע"ש נילי נאת
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מדינה תחרויות גביע ה: "ייקראומשחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות ליגה לילדות,  .יג

 ".לילדות

 שיטת המשחקים .3

 גביע המדינה לנשים וגברים .א

 .עד לשלב רבע גמר כולל המפסיד יוצאהמשחקים יערכו בשיטת  (1

ערך יקבע בהגרלה שתיתכנית המשחקים במשחקי גביע המדינה לגברים ולנשים ת (2

ערך על ידי י, תבכל השלביםלפני כל סיבוב. ההגרלה בה ייקבע סדר המשחקים 

  ביע ונציגי כל הקבוצות יוזמנו להגרלה.והגועדת הליגה 

ערך בכל מקרה, גם בהעדרם של נציגי חלק מהקבוצות או נציגי כל יההגרלה ת

 הקבוצות.

תארח בכל מקרה בו נפגשות קבוצות לא מאותה ליגה, הקבוצה מהליגה הנמוכה 

 אוטומטית.את המשחק 

בינן ליגת על ות בסיבוב א' של המשחקים בגביע המדינה לגברים, לא תפגשנה קבוצ (3

 לבין עצמן.

 ת המשחקיםארבע הקבוצות שהגיעו לשלב חצי גמר גביע המדינה לגברים בעונ (4

הקודמת, ושתיים מתוך ארבע הקבוצות שנוצחו במשחקי רבע גמר הגביע בעונה 

 הקודמת, יעפילו אוטומטית לשלב ב' של משחקי הגביע.

 הגרלה בין הקבוצות שנוצחו במשחקי רבע הגמר.תיערך 

קבוצות שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק  2בכל משחק גביע בו משתתפות  (5

 בגביע לפי התקנון של הליגה בה היא משחקת.

 יתר משחקי הגביע .ב

יוצאת ממעגל  )קבוצה מפסידה המפסיד יוצאיתנהלו בשיטת המשחקים  (1

 המשחקים(.

 ערך ע"י ועדת הליגה והגביע.יסדר המשחקים והביתיות ייקבע בהגרלה אשר ת (2

 ההגרלה תתקיים לפחות חודש ימים לפני פתיחת משחקי הגביע. (3

במשחקים בהם נפגשות קבוצות שאינן משחקות באותה ליגה, תהיה הקבוצה  (4

 מהליגה הנמוכה יותר אוטומטית הקבוצה המארחת.

תשחק קבוצות שלא מאותה ליגה, כל קבוצה  2בכל משחק גביע בו משתתפות  (5

 .משחקת בגביע לפי התקנון של הליגה בה היא
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 הנהלת המשחקים .4

הנהלת המשחקים הינה בידי ועדת הליגה והגביע, הרשאית להחליט בכל ענין הנוגע  .א

 למשחקי גביע המדינה בהתאם לאמור בתקנון זה.

 ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט בכל אשר אינו מצויין במפורש בתקנון זה. .ב

 עריכת המשחקים .5

יתקיימו במסגרת ארצית נוער ונערים א',  ,םנשי ,משחקי גביע המדינה בכדורסל לגברים .א

 אחת.

לילדים, וגביע המדינה נערים, ונשים, נוער  ,משחקי גביע האיגוד בכדורסל לגברים .ב

בשלבים  -ולילדות, יתקיימו על פי עקרון חלוקה גיאוגרפית: צפון, מרכז ודרום  לנערות

ערך חלוקה י(. לאחר שלב זה לא תלהרשמהב', ויתכן גם בשלב ג' )בהתאם -א' ו

 גיאוגרפית בהגרלת הקבוצות לשלבים מאוחרים יותר.

של אחת הקבוצות  באולמהיתקיימו  ה' להלן, המשחקים-למעט האמור בסעיפים ד' ו .ג

 המשתתפות.

משחקי חצי גמר וגמר הגביע בגביע המדינה לגברים וגביע המדינה לנשים, יתקיימו  .ד

 הנהלת איגוד הכדורסל. ע"יאשר ייקבע  באולם

, לליגה ב'י חצי הגמר בגביע האיגוד לגברים, גביע האיגוד לנשים, גביע האיגוד משחק

גביע האיגוד לנערים, גביע המדינה לנוער, גביע האיגוד לנוער, גביע המדינה לנערים, 

גביע המדינה לנערות, גביע המדינה לילדים וגביע המדינה לילדות ייערכו בשיטת משחקי 

 .המשחקים יעפיל למשחק הגמרבית וחוץ והמנצח בסיכום שני 

המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום 

 שני המשחקים.

היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק הארכה במשחק השני בין שתי 

 הקבוצות, עד להכרעה.

במשחק  הארכה והקבוצה אשר ניצחהתהיה לא  הסתיים אחד המשחקים בשוויון,

 האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה למשחק הגמר.

, גביע לליגה ב'משחקי הגמר בגביע האיגוד לגברים, גביע האיגוד לנשים, גביע האיגוד  .ה

 משחקיהאיגוד לנוער, גביע האיגוד לנערים א' וגביע המדינה לנערים ב', יערכו בשיטת 

 בגביע. תזכהחקים שבסיכום שני המ תבית וחוץ והמנצח

סיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום המנצחת ב

 י המשחקים.שנ



- 4 - 

הארכה במשחק השני בין שתי  תתקייםהיו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, 

 הקבוצות, עד להכרעה.

במשחק  הההארכה והקבוצה אשר ניצח תהיהון, לא יהסתיים אחד מהמשחקים בשוו

 בגביע. האחר, תוכרז כמנצחת ותזכה

' ונערות ב' יתקיימו א משחקי הגמר בגביע המדינה לנוער, נערים א', ילדים א', נערות .ו

 באולם אשר ייקבע על ידי הנהלת איגוד הכדורסל.

"(, מכל הקבוצה המפסידה: "להלן בסעיף זהנקבע כי הפסידה קבוצה "הפסד טכני" ) .ז

סיבה שהיא וכמשמעותו בחוקת הכדורסל ובתקנוני איגוד הכדורסל, תוכרז הקבוצה 

"(, והקבוצה המפסידה תוצא אוטומטית הקבוצה המנצחת: "בסעיף זההשניה כמנצחת )

 ממסגרת משחקי הגביע באותה עונה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר ספק, במקרים בהם אמורים להתקיים בין 

 וחוץ(:-צות שני משחקים )בשיטת ביתהקבו

הפסד טכני במשחק הראשון מבין השניים, יגרום לביטולו מראש של המשחק  . 1

 השני, ולהעפלתה של הקבוצה המנצחת לשלב הבא.

הפסד טכני במשחק השני מבין השניים, יגרום לביטול תוצאת המשחק  .2

 הראשון ולהעפלתה של הקבוצה המנצחת לשלב הבא."

איגוד השופטים. ועדת הליגה והגביע  ע"יהגמר והגמר תנוהל -ת במשחקי חציהמזכירו .ח

רשאית לפנות לאיגוד שופטי הכדורסל ולבקשו לשבץ למשחק מסויים, פרט למשחקים 

, שופטים רשמיים שינהלו את המזכירות. במקרה זה אין הקבוצות רשאיות להושיב הנ"ל

 .נציגי קבוצות ליד שולחן המזכירות

 שיןתקנון ועונ .6

המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורסל של פיב"א ותקנון משחקי הליגה בכדורסל,  .א

 וזאת בנוסף לתקנון זה.

בית הדין משחק שהופסק על ידי שופט, חייבים נציגי שתי הקבוצות להופיע לישיבת  .ב

שלאחר המשחק ללא הזמנה. על הקבוצה לברר במזכירות האיגוד את מועד המשמעתי 

, תוענש בהפסד טכני של המשחק, בנוסף לעונש שיוטל קבוצה שתורשע .ישיבת בית הדין

בית הדין המשמעתי רשאי לקבוע גם משחק  .הקבוצה על ידי בית הדין המשמעתיעל 

 חוזר, אם ימצא לנכון.

לא הופיעה קבוצה למשחק, יחולו לגביה כל ההוראות לגבי אי הופעה כאמור בתקנון  .ג

 משחקי האליפות.

 השתתפות .7

 הגביע ישתתפו אך ורק שחקנים הרשומים באיגוד הכדורסל בישראל.במשחקי  .א
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חייבות להשתתף במשחקי גביע ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים כל קבוצות  .ב

 .המדינה

 , ההשתתפות היא רשות ולא חובה.משחקי הגביעיםבכל יתר  .ג

 כספים  .8

קבוצה המארחת המשחקת גובה דמי השיפוט במשחקי הגביע יהיה בהתאם לליגה בה  .א

 במשחק.

 טופס השיפוט יישלח על ידי מזכירות האיגוד לקבוצה הביתית. .ב

 חלוקת ההכנסות .9

 משחקי גביע המדינה לנשים וגבריםחצי גמר וגמר  .א

כל ההכנסות מחצי גמר וגמר גביע המדינה לגברים ונשים, תחולקנה כפי שייקבע מפעם 

 לפעם על ידי הנהלת איגוד הכדורסל.

 לל משחקי הגביעים )למעט גמר וחצי גמר גברים ונשים(חלוקת הכנסות מכ .ב

וגמר גביע המדינה לגברים חצי הגמר משחקי הגביע, פרט למשחקי מכל ההכנסה  (1

, תחולק לאחר תשלום ההוצאות והמיסים הכרוכים בארגון המשחק ונשים

 בחלקים שווים בין הקבוצות המתחרות.

ק תנכה הקבוצה הקבוצה הביתית אחראית לארגון המשחק. לאחר המשח (2

, תשלום פרסום המשחק במדיה –קבלות  כנגדהמארחת מההכנסות את הוצאותיה 

תשלום ויש כאלה ככל שלשופטים ולשופטי המזכירות, הוצאות שכירת האולם 

יתרת ההכנסה תחולק שווה בשווה בין שתי  .ישככל שלסדרנים ולשוטרים 

 הקבוצות.

בשערי הכניסה למגרש ובקופה הקבוצה האורחת זכאים לשים משקיפים מטעמה  (3

 על מנת לפקח על מכירת הכרטיסים וכניסת הקהל למגרש.

ההזמנה למשחק. היא חייבת לתת  יהקבוצה המארחת אחראית לחלוקת כרטיס (4

הזמנות נוספות,  100כרטיסי הזמנה ותהיה רשאית לחלק  25לקבוצה האורחת 

 ואיגוד השופטים.זאת מלבד ההזמנות שהיא חייבת לתת לאנשי איגוד הכדורסל 

הוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף הקבוצה האורחת אם  (5

 בהוצאות המשחק.

הגביע יימכרו רק  . במשחקיעגביה יקבוצה לא רשאית למכור כרטיסי מנוי למשחק (6

 .כרטיסים בודדים
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כ"ל האיגוד נהיו חילוקי דעות בין הקבוצות על חלוקת ההכנסות, ישמש מככל ש (7

 כבורר.

 םפרסי .10

על ידי איגוד הכדורסל  ענקויגביע המדינה בכדורסל. הגביע בהקבוצה המנצחת תזכה  .א

יזכו במדליות וצוות הקבוצה מאמן הקבוצה  ,בישראל. שחקני הקבוצה המנצחת

 מוזהבות.

תוענקנה  , למאמן הקבוצה וצוות הקבוצהלשחקני הקבוצה המפסידה במשחק הגמר .ב

 מדליות מוכספות.

להתייצב ולכבד בגמר ששפטו בגמר  והשופטיםששיחקו בגמר  חובה על שתי הקבוצות .ג

עד לסיומו. אי התייצבות כאמור לעיל, הינה הענקת הגביע והמדליות את מעמד 

התנהגות בלתי הולמת מבחינה ספורטיבית, המהווה עבירת משמעת כאמור בתקנון 

 המשמעת.

 שונות .11

ת להכניס תיקונים הנהלת איגוד הכדורסל בישראל או ועדת הליגה והגביע רשאיו .א

 ושינויים בתקנון זה אשר ייכנסו לתוקפם מייד עם פרסומם.

העתק טופס ושעות מעריכתו. הערעור  48לערער על תוצאת משחק תוך רשאית קבוצה  .ב

המשחק, חייבים להגיע למזכירות האיגוד תוך פרק זמן זה. ערעור על תוצאות משחק 

ט אם להזמין את נציגי האגודות הנוגעות יבוא לדיון בפני ועדת הליגה והגביע אשר תחלי

 בדבר או לפסוק בלעדיהן.

מיום פרסום ימים  10ערעור על החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן להגיש מודפס תוך  .ג

 החלטת ועדת הליגה והגביע. 

יש להגיש לבית הדין העליון בהתאם לתקנון בית הדין העליון ובצירוף  כנ"לערעור 

 .והגביע טות ועדת הליגהתשלום אגרת ערעור על החל

בגביע המדינה לגברים, נשים, נוער ונערים א',  לא הופיעו שופטים רשמיים למשחקככל ש .ד

ביתר הגביעים  , אין חובה על הקבוצות לקיים את המשחק.איגוד גברים ונשיםוגביע ה

 שופטים. הופיעוקבוצות אם לא הנציגי  בשיפוטחובה לקיים משחק 

לל גשם או אי הופעת שופטים, ייקבע משחק חוזר וההודעה משחק לא התקיים בגככל ש .ה

 .מועד המשחקשעות לפני  48תפורסם באתר האיגוד לפחות על מועד קיום המשחק 

בכפוף לאמור בתקנון זה, יחולו הוראות תקנון משחקי האליפות בשינויים המחויבים,  .ו

הקבוע מועד הימים מ 5למעט דחיית משחק בהסכמת שתי הקבוצות שניתן לבצע רק עד 

 משחק.ל


