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הנדון :תלבושות שחקנים ותוספות לבוש
 .1הנושא שבנדון עלה בכנס המשקיפים בפתיחת העונה ,לכן על-מנת למנוע תקלות ואי הבנות,
ברצוני לרע נן בפניכם את הנחיות פיב"א באשר לתלבושות שחקנים ותוספות לבוש,
כפי שכתוב בחוקת הכדורסל הרשמית  2012בסעיף "( 4.4ציוד אחר"):
ציוד אחר
4.4.1

כל הציוד בו עושים השחקנים שימוש חייב להיות מתאים למשחק .כל ציוד שנועד להגדיל את גובהו של
ש חקן ,את הישג ידו או לתת לו כל סוג אחר של יתרון בלתי הוגן ,אסור בשימוש.

4.4.2

השחקנים לא ילבשו פריטים העלולים לפצוע שחקנים אחרים.
 הפריטים המפורטים להלן אסורים לשימוש:
 מגני אצבע ,יד ,פרק היד או הזרוע ,קסדות העשויים מעור ,פלסטיק ,פלסטיק רך ,מתכת,או כל חומר מוצק אחר ,גם אם הם מכוסים בריפוד רך.
 פריטים העלולים לחתוך או לגרום פציעות (יש להקפיד על גזיזת ציפורניים). אביזרי שיער ותכשיטים. הפריטים שלהלן מותרים לשימוש:
 מגנים לכתפיים ,הזרוע העליונה ,הירכיים או השוקיים – אם הם מרופדים היטב. שרוולי לחץ לזרוע בא ותו הצבע השולט של החולצות ,או שחור ,או לבן אולם שחקנים מאותהקבוצה חייבים ללבוש באותו צבע.
 שרוולי לחץ לרגליים ולידיים. ציוד לראש .ציוד הראש לא יכסה את הפנים באופן מלא או חלקי (עיניים ,אף ,שפתייםוכדומה) ולא יהווה סכנה הן ללובש והן לשאר השחקנים .לציוד הראש לא יהיו אפשרויות
פתיחה/סגירה מסביב לפנים ו/או הצוואר ולא תכיל חלקים בולטים.
 מגנים לברכיים אם הם מכוסים בצורה נאותה. מגן לאף פצוע ,גם אם הוא עשוי מחומר קשיח. מגן לפה שקוף. משקפיים ,אם הם אינם מ הווים סכנה לשחקנים אחרים. רצועות ליד או לראש ברוחב מרבי של  10ס"מ ,עשויות מבד. חבישה ( ,)Tapingידיים ,כתפיים ,רגליים וכו'. מגני קרסולכל שרוולי הלחץ לידיים ולרגליים ,הציוד לראש ,הרצועות ליד ולראש וכל החבישות
( )Tapingשל שחקני אותה קבוצה ,חייבים להיות באותו הצבע.
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4.4.3

נעליים בכל שילוב צבעים אך כל אחת מהנעליים חייבת להיות תואמת לנעל האחרת חל אסור
על הבהוב (סנוור) ,חומר משקף ,או כל קישוט אחר.

4.4.4

אסור לשחקן להציג כל שם מסחרי ,למטרת קידום מכירות או לצדקה ,או לחילופין סימן,
לוגו או כל זיהוי אחר ,לרבות ,אך ללא הגבלה עליהם ,על גופו ,בשערו או בדרך אחרת.

4.4.5

כל ציוד אחר שאינו מצוין במפורש בסעיף זה חייב באישורה של הוועדה הטכנית של פיב"א.

 .2אבקשכם להקפיד על מילוי הנחיות אלו ע"מ למנוע תקלות ואי הבנות מיותרות
במגרש בהמשך העונה.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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