חוקי המשחק בליגות השונות (למעט קט-סל)

עפ"י תקנון איגוד הכדורסל
(עונת המשחקים )2019/20
הליגות

זמן משחק

כדור
משחק

כל ליגות הבוגרים (גברים) –
ליגת-על ,ליגה לאומית ,ליגה
ארצית ,ליגה א' ,ליגה ב'

משך משחק 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות (בליגת-על
גברים –  15דקות)
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

כדור מספר 7
MOLTEN

כל צורות השמירה מותרות

כל ליגות הבוגרות (נשים) –
ליגת-על ,ליגה לאומית ,ליגה
ארצית ,ליגה א'

משך משחק 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

כדור מספר 6
MOLTEN

כל צורות השמירה מותרות

כל ליגות הנוער –
על ,לאומית ,ארצית ומחוזית

משך משחק 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

כדור מספר 7
MOLTEN
בלבד

כל צורות השמירה מותרות

בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים:
" "00" ,"0ו  1-22כולל

כל ליגות הנערים –
נערים א' לאומית ,ארצית
ומחוזית
נערים ב' לאומית ומחוזית.

משך משחק 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

כדור מספר 7
MOLTEN
בלבד

נערים א' – כל צורות השמירה מותרות.
נערים ב' – מותרת שמירה אישית בלבד בכל
המגרש.
ניתן לשמור "דאבל-אפ" בכל מצב ,לאחר ה"דאבל-
אפ" חוזרים לשמור שמירה אישית.
במקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע
כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמן:
א .הסבר השופט ב .אזהרה ג .ענישה (עבירה
טכנית כנגד המאמן).

בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים:
" "00" ,"0ו  1-22כולל

נערות א' – לאומית ,מחוזית

משך משחק 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

כדור מספר 6
MOLTEN
בלבד

כל צורות השמירה מותרות

נערות ב' – לאומית ,מחוזית

משך משחק 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

כדור מספר 6
MOLTEN
בלבד

מותרת שמירה אישית בלבד בכל המגרש.
ניתן לשמור "דאבל-אפ" בכל מצב ,לאחר ה"דאבל-
אפ" חוזרים לשמור שמירה אישית.
במקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע
כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמן:
א .הסבר השופט ב .אזהרה ג .ענישה (עבירה
טכנית כנגד המאמן).

ליגת על גברים :
מספרים " "00" ,"0ו  1-22כולל

ילדים – א' לאומית ומחוזית
ילדות א' וב'

ילדים ב'

משך משחק 8 X 5 :דק'
הפסקת מחצית 5 :דקות בין החמישית
השלישית לרביעית
הפסקה בין חמישית לחמישית ולפני
הארכה – דקה אחת.
זמן הארכה 3 :דקות

ליגה לאומית:
מספרים 4-15
( 21-25רק אם יש מעל  12שחקנים)
ארצית ,ליגה א' ,ליגה ב':
מספרים " "00" ,"0ו  1-22כולל

ילדים

משך משחק (ילדים) 10 X 4 :דק'
משך משחק (ילדות) 10 X 4 :דק'
הפסקת מחצית 10 :דקות
הפסקה בין רבעים  ,1-2בין רבעים 3-4
לפני כל הארכה 2 :דקות
זמן הארכה 5 :דקות

צורת השמירה

מספרי הגופיות

כדור מספר 6
MOLTEN
בלבד

ילדות

כדור מספר 6
MOLTEN
בלבד

כדור מספר 6
MOLTEN
בלבד

מותרת שמירה אישית בלבד ממחצית המגרש
לאורך כל דקות המשחק ,למעט ב 3 -דקות
האחרונות של הרבע הרביעי ,בהם תותר שמירה
אישית על כל המגרש.
בהארכה – שמירה אישית על כל המגרש מותרת
מפתיחת ההארכה ועד לסיומה.
חל איסור לשמור שמירת "דאבל-אפ".
בבית העליון בליגת ילדים א' לאומית תותר שמירה
אישית על כל המגרש במשך כל המשחק.
בליגת ילדות – חל גם איסור לעשות חסימות
(חיפויים) כלשהן.
במקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע
כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמן:
א .הסבר השופט ב .אזהרה ג .ענישה (עבירה
טכנית כנגד המאמן).
מותרת שמירה אישית בלבד ממחצית המגרש
לאורך כל דקות המשחק ,למעט ב 3 -דקות
האחרונות של החמישית האחרונה ,בהם תותר
שמירה אישית על כל המגרש.
בהארכה – שמירה אישית על כל המגרש מותרת
מפתיחת ההארכה ועד לסיומה.
חל איסור לשמור שמירת "דאבל-אפ".
חל איסור לעשות חסימות (חיפויים) כלשהן.
במקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע
כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמן:
א .הסבר השופט ב .אזהרה ג .ענישה (עבירה
טכנית כנגד המאמן).

ליגת על נשים
מספרים 4-15
 21-25רק אם יש מעל  12שחקניות)
ליגה לאומית ,ליגה ארצית וליגה א'
מספרים " "00" ,"0ו  1-22כולל

בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים:
" "00" ,"0ו  1-22כולל

בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים:
" "00" ,"0ו  1-22כולל

בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים:
" "00" ,"0ו  1-22כולל

בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים:
" "00" ,"0ו  1-22כולל

______________________________________________________________________________________________________________________________
ערך :יוחאי שולמן
עונת המשחקים 2012/20
מעודכן נכון לתאריך 22/10/12

הערות כלליות:
ליגת-על גברים ונשים ,ליגה לאומית גברים ,נוער על ונערות א' לאומית:

חובה להדפיס ,בליגות אלו ,את שם השחקן בעברית (שם המשפחה בלבד) על גב הגופיה מאחור מעל מספר השחקן.
במידה ושם השחקן אינו מופיע ע"ג הגופיה ,חובה על השופט לציין זאת בדו"ח השיפוט.

ליגה לאומית גברים:
.1
.2
.3
.4
.5

בטופס המשחק חייבים להיות רשומים לפחות  5שחקנים ישראלים צעירים ,עד גיל  24שחייבים להיות נוכחים ולבושים במגרש.
אין חובה לשתף את השחקנים הצעירים במשחק.
לשחקנים הצעירים מצוין ע"ג כרטיסי השחקן" :שחקן צעיר" ,אשר יאפשר זיהויים ע"י השופטים ושופטי המזכירות.
בעונת  2012/20שחקן עד גיל  24משמעו שנולדו מיום ( 01/10/25כולל ואילך).
כל קבוצה רשאית לרשום בטופס המשחק  13שחקנים.

נוער ,נערים ,נערות ,ילדים ,ילדות ,קט-סל בנים/בנות:
.1
.2
.3
.4

לשופט תהיה סמכות להוציא הורה מהיציע ,במידה והאוהד יסרב לעזוב את המגרש – המשחק יופסק.
השופט רשאי להרחיק הורה/אוהד במקרים הבאים בלבד :קללות נאצה ,הרגשת איום כלפיו וקריאות גזעניות.
לפני כל תחילת משחק ,מיד לפני זריקת כדור הביניים ,ראשי  2הקבוצות יעמדו לפני הקהל ויקראו את אמנת ההתנהגות .השופט אינו רשאי להתחיל את
המשחק לפני הקראת אמנת ההתנהגות.
מספר הנרשמים בטופס משחק יהיה מקסימום .15

ליגה ארצית  ,א' וב' גברים :
מספר הנרשמים בטופס המשחק יהיה מקסימום .15
ילדים ב':
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חובה על כל קבוצה לשתף את כל השחקנים הרשומים בטופס המשחק (על השופט להקפיד על סימון השחקנים בטופס המשחק בתחילת כל חמישית).
כל שחקן רשאי לשחק עד שתי חמישיות של המשחק (לא כולל חמישית אחרונה) כאשר בחמישית אחרונה וההארכה החילופים ושיבוץ השחקנים הם
חופשיים.
אסור לבצע חילופים במהלך כל החמישית ,למעט בעת פציעת שחקן או יציאה ב 5 -עבירות.
לשחקן אשר מחליף שחקן פצוע ולשחקן הפצוע או לשחקן המחליף שחקן שיצא בחמש עבירות ,תיחשב חמישית זו כאחת מהחמישיות המותרות לשחקן
לשחק .בחמישית אחרונה וההארכה החילופים ושיבוץ השחקנים הם חופשיים.לאחר שקבוצה ביצעה  4עבירות אישיות בחמישית אחת ,כל העבירות
האישיות שתבוצענה לאחר מכן תיענשנה ב 2 -קליעות עונשין.
בחמישית הבאה תחל ספירת העבירות מחדש 5.חמישיות 8 .דקות כל חמישית .הפסקה בין חמישית לחמישית – דקה אחת בלבד .הפסקת המחצית בין
החמישית השלישית לרביעית ,למשך  5דקות .פסק זמן אחד בכל חמישית .אחד בכל הארכה.
זמן הארכה  3 -דקות .בהארכה כל שחקן רשאי לשחק (גם אם שיחק כבר  3חמישיות).

חריגי גיל בליגות השונות:
בנים
ליגה

ילדים ב' +
ילדים א'
מחוזית

ילדים א'
לאומית

נערים ב' מחוזית
+
נערים א' מחוזית

נערים ב'
לאומית

נערים א'
ארצית

נערים א'
לאומית

נוער
מחוזית

נוער לאומית
וארצית

נוער על

4

אין חריגי גיל

4

אין חריגי גיל

2

אין חריגי גיל

2

2

1

2

אין חריגי גיל

2

אין חריגי גיל

2

אין חריגי גיל

2

1

1

חריגי גיל
הרשומים בטופס
חריגי גיל
הרשאים לשחק
בו זמנית

בנות
ליגה

ילדות א' וב'

נערות ב' מחוזית

נערות ב' לאומית

נערות א' מחוזית

נערות א' לאומית

חריגות גיל
הרשומות בטופס
חריגות גיל
הרשאיות לשחק
בו זמנית

1

 3בליגה
 2בגביע

0

 3בליגה
 2בגביע

0

1

2

0

2

0

הערות לגבי חריגי/ות גיל:
-

חריגי הגיל יוכלו לשחק רק עם גופיה מספר  4ומספר  .5בליגות ילדים ב' ,ילדים א' מחוזית ,נערים ב' מחוזית ,נערים א' מחוזית ,נערות ב' מחוזית ונערות א' מחוזית ,בהם יש
אפשרות לקבוצה לרשום  3או  4חריגי גיל בטופס המשחק ( 1או  2על המגרש בו זמנית) ,כמצוין בטבלה הנ"ל ,הרי חריג הגיל השלישי ישחק עם גופיה מספר  44וחריג הגיל
הרביעי ישחק עם גופיה מספר .55
קבוצה שאין לה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במספרים  44 ,5 ,4ו.55 -
בליגת העל לנוער בה יש רק חריג גיל אחד ,חריג הגיל ישחק עם גופיה מספר  4בלבד.
בליגות שאין בהם חריג גיל (ילדים א' לאומית ,נערים ב' לאומית ,נערים א' לאומית) אין הגבלה לגבי מספרי הגופיות.
בליגת ילדות ,בה יש חריגת גיל אחת בלבד ,חריגת הגיל תשחק עם מספר  4או מספר  5בלבד.

הערות נוספות:
-

לשחקניות המשחקות בליגות הבאות ,יהיה מותר לחבוש וללבוש כיסוי ראש ומכנסי טרנינג ארוכים :לאומית ,ארצית ,א' ,נערות ,ילדות וקט-סל בנות (גם לשחקנית בודדת
בקבוצה) .בנוסף ,לשחקניות יהיה מותר ללבוש חולצת טריקו מתחת לגופיה (באותו הצבע של הגופיה) בכל הליגות כולל ליגת-על (גם לשחקנית בודדת בקבוצה).
בקבוצות ילדים א' וילדים ב' ניתן לרשום  2שחקניות וזאת בתנאי שהקבוצה והשחקנית מגישים טופס תצהיר של איגוד הכדורסל (טופס קיים ונוסח ע"י היועץ המשפטי) לגבי
אי השתתפות השחקנית במשחקים נגד קבוצות עם שחקנים דתיים ו/או קבוצות שביקשו לראותן כ"קבוצות דתיות" (אם הקבוצה היריבה מתנגדת) .כמו כן ,שחקנית בישוב בו
יש גם קבוצת בנות יכולה לשחק בקבוצת הבנים רק עם אישור בכתב מהאגודה לה יש קבוצת בנות (גם אם השחקנית לא רשומה בקבוצת הבנות.
בעלי תעודת מדריך רשאים לאמן או להיות עוזרי מאמן אך ורק בליגה נערים א' ,נערים ב' ,נערות ב' ,ילדים ,ילדות וקט-סל.
בעלי תעודת מאמן רשאים לשמש כמאמן או כעוזר מאמן בליגות שרשאי המדריך לאמן וכן בליגות בוגרים ,נשים ,נוער ונערות א'.
מאמן/מדריך/עוזר מאמן/עוזר מדריך שלא יהיה ברשותו כרטיס תואם לתפקידו ,לא יורשה לנהל את המשחק ויהיה עליו לשהות ביציע ולא בתחום שדה המשחק.
כל הקבוצות הרשומות באיגוד הכדורסל ,בכל הליגות ,תחויבנה למקם את הלוגו החדש של איגוד הכדורסל על גופיית המשחק .קבוצה שמופיעה למשחק ללא לוגו איגוד
הכדורסל החדש– חובה על השופט לציין זאת בדו"ח השיפוט.

______________________________________________________________________________________________________________________________
ערך :יוחאי שולמן
עונת המשחקים 2012/20
מעודכן נכון לתאריך 22/10/12

