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 כדור המשחק
 5כדור מס' 

 MOLTENבלבד 

 גובה הסל
 ומרחק זריקות עונשין

 )כמו סל רגיל(. מ' מעל הרצפה  3..5יהיה בגובה הסל   סל א'-בקט
 .ילהרגסל א' יהיו מקו העונשין -בקט זריקות העונשין

 

 (.סל-סל קט)  מ' מעל הרצפה  ...0 יהיה בגובההסל   סל ב'-בקט
 .הקרובסל ב' יהיו מקו העונשין -בקט זריקות העונשין

  .חמישיות 3 זמן המשחק
 דקה אחת בלבד. – חמישיתל חמישיתהפסקה בין  .חמישיתדקות כל  8

  .דקות 5למשך השלישית לרביעית,  חמישיתבין ה הפסקת מחצית

 פסק זמן אחד בכל חמישית. אחד בכל הארכה.  זמןפסקי 

 .דקות 5 הארכה
 .(חמישיות 5)גם אם שיחק כבר  כל שחקן רשאי לשחקבהארכה 

 רישום שחקנים
 בטופס המשחק

 (.שחקנים בטופס 03ניתן לרשום עד שחקנים  ) .0 –מינימום 
 כדורסל., תציג אישור מיוחד בכתב של איגוד השחקנים 10צה שאין לה סגל של קבו

יש לקיים את המשחק בכל מקרה ולציין עובדה זו על גבי טופס  –אם קבוצה לא הציגה אישור זה 
 המשחק.

 .כולל 0-99" ו ..", ".": ניתן לשחק עם המספרים מספרי החולצות

 השתתפות שחקן

חובה על כל קבוצה לשתף את כל השחקנים הרשומים בטופס המשחק )על השופט להקפיד על סימון 
 .(חמישיתשחקנים בטופס המשחק בתחילת כל ה

כל שחקן רשאי לשחק עד שתי חמישיות של המשחק )לא כולל חמישית אחרונה( כאשר בחמישית 
 ושיבוץ השחקנים הם חופשיים.אחרונה וההארכה החילופים 

לשחק בכל רגע  ווכליגיל שחקנים חריגי  2 רק) שחקנים חריגי גיל 4 בטופס המשחק יוכלו להירשם
 .(ן במשחקונת

 . 55 -ו 44, 5, 4 ישחקו עם גופיות מס' השחקנים חריגי הגיל 4
 .55 -ו 44, 5, 4ים קבוצה שאין לה חריגי גיל לא תוכל להשתמש בגופיות עם המספר

מספר השחקנים על 
 המגרש בזמן המשחק

 .שחקנים בכל קבוצה 3

 צורת השמירה

לאורך כל דקות המשחק ובהארכה )למעט בדקה  המגרש ממחצית שמירה אישית בלבדמותרת 
 (.הפרש 10מעל ובתנאי שהקבוצה לא מובילה  של המשחק או ההארכה האחרונה

 כלשהן.)חיפויים( חל איסור לעשות חסימות 
 חל איסור לשמור שמירת "דאבל אפ".

 .סל(-)פירוט נוסף בחוקת הקט

 חילופים

 עבירות. 3 -ת פציעת שחקן או יציאה ב, למעט בעחמישיתאסור לבצע חילופים במהלך כל ה
שיצא בחמש עבירות, לשחקן המחליף שחקן או ולשחקן הפצוע לשחקן אשר מחליף שחקן פצוע 

בחמישית אחרונה וההארכה  .תיחשב חמישית זו כאחת מהחמישיות המותרות לשחקן לשחק
 .ושיבוץ השחקנים הם חופשייםם החילופי

 עבירות קבוצתיות
שתבוצענה לאחר מכן  אחת, כל העבירות האישיות חמישיתב עבירות אישיות 4ה לאחר שקבוצה ביצע

 קליעות עונשין. 0 -תיענשנה ב
 הבאה תחל ספירת העבירות מחדש. חמישיתב

 

ס , שהשעון יתאפבנים סל-שניות בריבאונד התקפה, יהא תקף בכל הליגות למעט ליגות הקט 14-החוק שבו שעון הקליעה מתאפס ל
   .לאחר ריבאונד התקפה שניות 24 -ל

  סל ב'-ולא בקט 'סל א-קיים אך ורק בקטנקודות ה 5חוק . 

  שניות יופעל רק כשהקבוצה התוקפת עוברת את קו מחצית המגרש. 04שעון 

 שחקניות וזאת בתנאי שהקבוצה והשחקנית מגישים טופס תצהיר של איגוד הכדורסל  2ניתן לרשום  סל בנים,-בקבוצות קט
ו/או קבוצות  וסח ע"י היועץ המשפטי( לגבי אי השתתפות השחקנית במשחקים נגד קבוצות עם שחקנים דתיים)טופס קיים ונ

 )אם הקבוצה היריבה מתנגדת(. שביקשו לראותן כ"קבוצות דתיות" 
ת )גם כמו כן, שחקנית בישוב בו יש גם קבוצת בנות יכולה לשחק בקבוצת הבנים רק עם אישור בכתב מהאגודה לה יש קבוצת בנו

 אם השחקנית לא רשומה בקבוצת הבנות(.


