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 021300214 ת משחקיםעוניגות נוער לתקנון ל
 

 

 .התקנון, סמכות העדכון .1
 

בעונה הקודמת. תקנון זה  הנוערתקנון זה מחליף את התקנון הקודם שלפיו התנהלו ליגות  .1.1
 .נוער בעונה הקרובהמגדיר את הנהלים לפיהם תתנהלנה ליגות ה

 הוועד המנהל להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון משחקים זה.בסמכות  .1.1

אבל בשום אופן אינו  ,בסמכות הוועד המנהל לעדכן התקנון במהלך העונה השוטפת, לפי הצורך .1.1
 רשאי להחליט החלטות רטרואקטיביות הנוגדות את התקנון.

 

 .רשאים להשתתף .0
 

שחקן0ית שהחל0ה לשחק .  11חת לגיל יכול0ה להשתתף שחקן0ית מת בליגות הנוער .0.1
שנים יוכל להמשיך לשחק בליגות  11ובמהלך העונה מלאו לו0ה  11בליגה לפני הגיעו0ה לגיל 

 .10הנוער עד לסיום העונה ויכול לזכות בכל הפרסים לפי סעיף 

חברה כל שחקן המשחק בליגות ההתאחדות חייב להיות רשום במשרדי ה.כ.י. כחבר בעמותה ה .1.1
יהיו בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וכן ביטוח שחקן ל. הכדורת בישראל ותהתאחדב

 .14ראה סעיף  .תאונות אישיות מתאים
 .1שה לפי נוהל ההתאחדות מס' תע הימאגודה אחת לשניהעברת שחקנים  .1.1

: שחקני נוער שבתחילת העונה נמצאים בשירות צבאי או אמורים  1.1רות האמור בסעיף מל .1.2
המעוניין כנ"ל שחקן  .עונת המשחקים אינם מחויבים להשתתף בליגות הנוערלהתגייס במהלך 

 . ר הנוער”יובתחילת העונה ל , בכתב,השתתף בליגות הנוער חייב להודיע על כךל

 

 .מועדי התחרויות .3
 

  משחקים לפי תוכנית 51:10החל מהשעה   בתבימי שתתקיימנה  לנוער ההתאחדותליגות  .1.1
 .אגודותל שתופץ

 

 .בנה הליגותמתכונת ומ .4
 

 ליגה לאומית.ו ליגות נוער במקביל : ליגת על 1יתקיימו  .2.1

 1תשוחק על בסיס אישי בלבד,  לאומיתשוחק במתכונת של שלישיות והליגה ההעל תליגת  .2.1
 שחקנים במסלול. 

 .על בסיס קבוצתי ואישי ההיתהתחרויות בליגת העל  .2.1

 .קבוצות 6ליגת העל תמנה  .2.2

 ומחזור אחד של משחקי דירוג י משחקיםסיבוב 1ליגה בת יהיו בשיטת בליגת העל  המשחקים .2.0
 .הלאומיתבליגה  , גםמחזורי ליגה 11)לפי תוכנית המשחקים(. ס"ה יתקיימו 

 שחקנים בלבד. 1 ישחקועל כל מסלול  .2.4

 משחקים על זוג מסלולים, ללא תזוזת מסלולים. 2בכל מחזור ליגה ישוחקו  .2.4
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 .הרכב הקבוצות .5
 

 ו על בסיס אישי ללא קשר לזהות מועדונית.הקבוצות בליגת העל יורכב .0.1

 . שחקנים 1בכל קבוצה בליגת העל יהיו  .0.1

במידה ושחקן  אהרכב הקבוצות בליגת העל יקבע בתחילת העונה ולא ישונה עד סיומה, אל .0.1
מליגה נמוכה, במקרה זה ישובץ במקומו שחקן מחליף  –הפסיק את פעילותו מכל סיבה שהיא 

יקבע בכל יום תחרות ע"י  הלאומיתהשחקנים בכל מסלול בליגה . הרכב ר הנוער”יובאחריות 
 ממוצעי השחקנים.סדר או ממלא מקומו ויהיה לפי  ר הנוער”יו

 
 ליגת על לנוער :  .5.4

 השחקנים או השחקניות בעלי הממוצע הגבוה ביותר בסיום ליגת הנוער האחרונה 6 .0.2.1
 .רו את חברי הקבוצהיהיו ראשי הקבוצות בליגת העל והם יבח )מבין כל ליגות הנוער(

 .ר הנוער”יובאחריות קיום הבחירות 

השחקנים שישחקו בליגת העל יהיו השחקנים )נערים ונערות( בעלי הממוצע הגבוה  .0.2.1
 ביותר בסיום ליגת הנוער האחרונה.

 
 ליגה לאומית לנוער :  .5.5

 . שתשוחק , כאמור , על בסיס אישי בלבד הלאומיתשאר הנערים והנערות ישתתפו בליגה 
 

 

 תלבושת –הופעה  .6
 

 :ךמשתיי ואשאליו ה האגודהופיע למשחקים בתלבושת אחידה של שחקן יכל  :אגודהתלבושת  .4.1
יהיה בהדפסה או רקמה  האגודהבצורה ברורה. שם  אגודהחולצה עם סמל ו/או שם ה .4.1.1

 במקום בולט.
 עם צווארון.לא חייבת להיות החולצה  .4.1.1

 ויחשב הדבר כאילו לא הופיע כלל. לא יוכל לשחק –  אגודהשחקן שיופיע ללא תלבושת ה .4.1
חצאית, מכנסיים במותר לשחק  לנערות .יםחל איסור על משחק עם מכנסיים קצרלנערים  .4.1

 ברמודה.וגם במכנסי  יםאו קצר יםארוכ
 חל איסור על משחק במכנסיים או חצאיות ג'ינס.   .4.2
 .(לא פרחוניים ולא  בצבעי הסוואה) צבעים  במכנסיים בשללחל איסור לשחק  .4.0

 
 .תחילת המשחקים .7

 
 שבת.התחרויות תתקיימנה בימי  .4.1
 . 51:15שעת תחילת המשחקים בשעה   .4.1
 דקות. 10משך החימום  .  51:10. תחילת החימום בדיוק בזמן: בשעה .4.1
החימום, מתחילים לשחק. חל סיום לאחר מיד לא יהיה זמן המתנה לקבוצה או שחקן מאחר.  .4.2

 ים, מכל סיבה שהיא. איסור על קבוצה לחכות לקבוצה או לשחקן המאחר
מתחיל המשחק. מאותו  – ןהראשו כדוראת ה גלגלמהרגע שהשחקן הראשון של אחת הקבוצות  .4.0

הרגע לא יוכל שחקן מאחר להצטרף למשחק )הדבר אמור לגבי כל משחק בנפרד(. כמו כן, מרגע 
 כפי שנרשם בטופס המשחק. של השחקנים משחקםזה, אין אפשרות לשנות את סדר 
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 דשיטת הניקו .8
 
יובהר כי  .)שלישיות( וכן אישית לפי הממוצע האישי הנה קבוצתיתבליגת העל התחרות  .1.1

בליגה הלאומית בעונה זו המשחקים הינם על בסיס אישי ללא בונוסים עבור 
 תוצאות.

 נערות תהיה טבלת דירוג אישית נפרדת. השחקניות לא תקבלנה  הנדיקפ.ללנערים ו .1.1

חון אישי של שחקן הקבוצה שהשיג תוצאה טובה יותר קבוצה תקבל נקודה אחת על כל ניצה .1.1
 נקודה.½ משחקן הקבוצה המתחרה, שנגדו שיחק. במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה 

נוספת ללא  נקודה½ ומעלה יקבל  005השיג תוצאה של  בליגת העל במקרה ושחקן .1.2
של נקודת בונוס עבור תוצאה ½ בליגה הלאומית תינתן  תלות באם ניצח או הפסיד.

 ומעלה.   022
נוספת ללא  נקודה אחתומעלה יקבל  052השיג תוצאה של  בליגת העלבמקרה ושחקן  .1.0

נקודת בונוס עבור תוצאה של  בליגה הלאומית תינתן  תלות באם ניצח או הפסיד.
 ומעלה. 005

ת ללא ונוספ ותקודנ 0 ומעלה יקבל  075השיג תוצאה של  בליגת העלבמקרה ושחקן  .1.4
נקודות בונוס עבור תוצאה של  0 בליגה הלאומית  יינתן  ו הפסיד.תלות באם ניצח א

 .ומעלה 052

ת ללא ונוספ ותקודנ 3 ומעלה יקבל  011השיג תוצאה של  בליגת העלבמקרה ושחקן  .1.4
נקודות בונוס עבור תוצאה של  3 בליגה הלאומית  יינתן  תלות באם ניצח או הפסיד.

 ומעלה. 075

 652תוצאה של ישיגו  בליגת העלשחקים באותו מסלול קבוצה המהשחקני  1 –במידה ו  .1.1
ללא תלות  נקודה½ תזכה הקבוצה בתוספת )רק במקרה של קבוצה מלאה( ומעלה  נקודות

תוצאה של  עבור קבוצתית נקודת בונוס½  תינתן בליגה הלאומית   בניצחון או הפסד.
 ומעלה )רק במקרה של קבוצה מלאה(. 622

 722תוצאה של ישיגו  בליגת העלהמשחקים באותו מסלול  קבוצההשחקני  1 –במידה ו  .1.1
ללא  אחת נקודה תזכה הקבוצה בתוספת( רק במקרה של קבוצה מלאה) ומעלה נקודות

תוצאה של  עבור קבוצתית נקודת בונוס תינתן בליגה הלאומית . תלות בניצחון או הפסד
 ומעלה )רק במקרה של קבוצה מלאה(. 652

. במקרה של  נקודות 0 ה המנצחתבכל משחק יקנה לקבוצ וצתיהקבבסך הנקודות  ניצחון .1.15
 ויון בתוצאה הקבוצתית תקבל כל קבוצה נקודה אחת.וש

נוספות.  נקודות 4משחקים( תקבל הקבוצה המנצחת  2) סך הכל הכלליניצחון בעל  .1.11
  נקודות.  1במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה 

 
 קביעת ניקוד בשל איחור או חיסור שחקנים : .1.11

 
השחקנים המשחקים של  אישיים ניצחוןיכולה לזכות בנקודות  קבוצה שבהרכב חסר .1.11.1

 פים למעט הנאמר בסעי ס"ה של כל משחקוניקוד עבור  אישייםים בונוס, כולל בלבד
 .הבאים להלן

המתמודד מול שחקן שקבוצתו בהרכב חסר חייב  שבהרכב המלאשחקן מהקבוצה  .1.11.1
" שמולו )כאשר לשחקן החסר ירשם מהמתחרה "החסרלהשיג תוצאה גבוהה יותר 

בתחרות ביניהם על מנת ( להלן 1.11.1ראה  ,נקודות 12פחות  הממוצע העדכני
½  –שוויון תזכה הקבוצה שבהרכב המלא ב   לזכות בנקודת הניצחון . במקרה של

  .ואילו השחקן "החסר" לא יזכה גם במקרה זה בנקודות נקודה
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שחקים בליגה הנוכחית ירשם הממוצע מ 1לשחקן שלא שיחק  – ממוצע עדכני .1.11.1

משחקים בליגה הנוכחית  1 לפחות העדכני לסיום הליגה הקודמת. לשחקן ששיחק
 ירשם הממוצע העדכני כפי שמופיע בטבלה העדכנית.

עבור התוצאות הקבוצתיות  בנקודות בונוסקבוצה שבהרכב החסר לא תוכל לזכות  .1.11.2
 .המקנות בונוס

 הס"הלא תוכל לזכות בנקודות ניצחון עבור   קבוצה בהרכב של שחקן אחד בלבד .1.11.0
הקבוצתי ורק השחקן המשחק יוכל לקבל נקודות עבור ניצחון אישי כולל בונוסים 

הקבוצה שבהרכב  .במידה וישיג תוצאות המקנות לו בונוסים עבור תוצאה גבוהה
הקבוצתי רק במידה והקבוצה השיגה  הס"ההמלא תזכה בנקודות הניצחון עבור 

 וצתית גבוהה יותר מהקבוצה שב"הרכב החסר".תוצאה קב

" באם  ס"ה הכללי" -של ה  נקודות הניצחוןהקבוצה שבהרכב החסר תוכל לקבל את  .1.11.4
יהיה שחקן  ההרכב שחקנים ולא תוכל לקבל נקודות אלה אם  1לפחות הרכבה יהיה 

 .אחד בלבד
 להלן חישוב הניקוד המכסימלי שקבוצה יכולה להשיג במהלך התחרות : .8.13

 נקודות )ללא בונוסים(: 12סה"כ  –הלאומית ו ות העלגבלי
 11  =   משחקים X 2נקודות על ניצחון אישי של כל שחקן )נקודה לשחקן( 1
 1  =                                            משחקים X 2נקודות על ניצחון קבוצתי  1
 2=               טוטאל(ס"ה = המשחקים ) 2נקודות על הסה"כ הכללי בכל  2
 
 

 .מארחים 0מרכזיםמועדונים .1
 

תוכנית אירוח המשחקים תיקבע ע"י הועד המנהל לפני תחילת המשחקים כאשר כל ליגה  .1.1
 מארח.  מועדוןבשלמותה תשוחק באותו 

קבעו ע"י הועד המנהל בהתיחס לכמות השחקנים יליגות הנוער המארחים של  המרכזים .1.1
 ליגות הנוער. מאותה אגודה שנרשמו ומופיעים למשחקי

המרכזים שבהם יתקיימו התחרויות יצטרכו לעמוד בדרישות מינימום שנקבעו ע"י הוועד  .1.1
 המנהל בשיתוף הוועדה הטכנית.

הינן לפי האישורים לליגות הבוגרים ובכפוף   אגודהלאירוח משחקים ב ישות המינימוםדר .1.2
 לאישור הועד המנהל.

 
 

 הוראות כלליות, משמעת ושיפוט .12
 

ההוראות  . ETBF -וה F.I.Q –קנון זה ובכפוף להוראות ה תוההתנהגות לפי  כללי המשחק .15.1
 הבינלאומיות האלה באות להשלים תקנון משחקים זה לנושאים שאינם מוזכרים בתקנון זה.

אין לעשן, לשתות או לאכול בכל שטח המשחק הכולל מסלולים ומקום ישיבת השחקנים  .15.1
 .המשתתפים
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 :קנים המשתתפים בפועל חל איסור העישון על השח .12.3

 .מן שהינו פעיל במסגרת המשחקיםזלשחקן אסור לעשן כל  .12.3.1
 ולא יוכל לעשן בין המשחקים. שחקן שממשיך לשחק במשחק הבא הינו שחקן פעיל .12.3.0

שחקן שמוחלף ואינו משתתף במשחק הבא, יוכל לצאת ולעשן במקום המיועד לכך  .12.3.3
 ובמשחק שלאחריו יוכל להיכנס ולשחק.

ן המשחקים למרות האמור מעלה ויעלה לשחק יקבע כשחקן לא חוקי שחקן שיעשן בי .15.1.2
לפי המתחייב בתקנון  2על כל המשמעויות הנובעות מכך )תוצאת משחקו תיחשב 

 לשחקן שלא הופיע כלל(.
חל איסור על שחקן המשתתף בהרכב הקבוצה לשתות משקאות אלכוהוליים )כולל בירה(  .15.2

לא יוכל להיכנס להרכב הקבוצה  –והוליים במהלך המשחקים. שחקן שישתה משקאות אלכ
 .היוםבאותו 

חל איסור מוחלט להגיע למשטח המשחקים והמסלולים עם טלפון סלולרי פועל. שחקן  .15.0
ול הטלפון צשהטלפון הסלולרי שלו ישמיע צלצול במשטח המשחקים, ינהל שיחה או יענה לצל

 יקבל "כרטיס אזהרה צהוב".
אינן קשורות למשחק: במהלך התחרות כשמגיע תורו של אין לעכב מהלך משחק בשל סיבות ש .15.4

שחקן לשחק ואינו משחק בגלל היעדרות מהמסלול ו/או התעסקות בעניינים שונים כגון: שיחה 
" )אפס( בפריים שאותו 5יש לרשום " –בפלאפון, טלפון או כל דבר המונע ממנו לשחק בתורו 

השחקן הבא אחריו. כמו כן, יקבל  השחקן אמור לשחק והמשחק ימשך ע"י ביצוע הגלגול של
 השחקן "כרטיס אזהרה צהוב".

 התאחדות הכדורת בישראל תכשיר ותסמיך שופטים שימונו לשפוט במשחקי ליגות .15.4
 .ההתאחדות

על השופט חלה חובה למלא דו"ח שיפוט ולהתייחס לכל סעיפי הדו"ח. דו"ח השיפוט יועבר  .15.1
 נחיות שיקבעו ע"י הוועד המנהל.להתאחדות הכדורת בצירוף טופס התוצאות, לפי הה

בפועל. סמכותם של הקפטנים שופטים שמשו הקפטנים כי –לא הופיעו שופטים מוסמכים  .15.1
במקרה זה, תהיה מוגבלת ואין להם סמכות להוציא כרטיסים צהובים או אדומים. החלטות 

 .קבעו ע"י יו"ר הנוער או ממלא מקומובקשר לחוקת הבאולינג י
 השופטים יוציאו כרטיסי אזהרה צהובים וכרטיסי הרחקה אדומים לפי הנוהל הבא: .15.15

השופט יציג את הכרטיס בפני השחקן בצורה ברורה שלא תשאיר שום ספק כי  .15.15.1
 הוצא לו כרטיס.

 השופט יודיע לשחקן את סיבת הוצאת הכרטיס. .15.15.1
בה השופט יודיע לקפטן הקבוצה לגבי כל כרטיס שהוצא לשחקן קבוצתו ואת הסי .15.15.1

 .לכך

ופט ירשום בדו"ח השיפוט את שמו של השחקן שהוצא לו כרטיס אזהרה או הש .15.15.2
 הרחקה ויציין:

 שם השחקן 

 מהות העבירה 
 באיזה משחק היה המקרה 
 .יש להוסיף כל פרט רלוונטי , כולל דברי התגובה של השחקן המוזהר או המורחק 
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 :כרטיס צהוב .15.11
 כרגיל. שחקן שהוצא לו כרטיס צהוב ימשיך את משחקו .15.11.1
לשחקן שהוצא לו כרטיס צהוב שני באותו מחזור, על כל עבירה, יוצג הכרטיס  .15.11.1

 .12.15האדום והוא יפסיק את משחקו מיידית. ראה סעיף 
 .במכתב רשום הודעה בכתבמועדונו שחקן שהוצא לו כרטיס צהוב יקבל  .15.11.1
כרטיסים  1כרטיסים צהובים על אותה עבירה במהלך כל העונה או  1לאחר שצבר  .15.11.2

 האגודהצהובים על עבירות שונות, יורחק אוטומטית ממחזור המשחקים הבא. 
 .במכתב רשוםקבל הודעה בכתב ת

הוועד המנהל, בהתייחס לעברו המשמעתי וחומרת העבירה, יחליט באם לזמן את  .15.11.0
 .השחקן לוועדת משמעת

 הכרטיסים הצהובים לא ימשיכו להצטבר מעונה לעונה. .15.11.4

 
 :כרטיס אדום .15.11

כרטיס אדום יפסיק את משחקו מיידית ברגע הוצאת הכרטיס שחקן שהוצא לו  .15.11.1
 האדום.

 ( נקודות לכל פריים שעל השחקן להשלים עד סיום המשחק.5לשחקן ירשם אפס ) .15.11.1
 השחקן לא יוכל לחזור לשחק עד סיום המחזור. .15.11.1
קים הבא. שחקן שיורחק ממחזור לשחקן תהיה הרחקה אוטומטית ממחזור המשח .15.11.2

הליגה האחרון ירצה את ההרחקה האוטומטית במחזור הליגה הראשון בעונה 
 הבאה.

הוועד המנהל, בהתייחס לעברו המשמעתי וחומרת העבירה, יחליט באם לזמן את  .15.11.0
 השחקן המורחק לוועדת משמעת.

 
. חל איסור מוחלט להמר, בכל צורה שהיא, במהלך משחקי ליגות ההתאחדות .12.13

והקבוצה ששחקניה יתפסו מהמרים יועמדו לוועדת  השחקנים המהמרים
 משמעת.

 

 משחקים 0הקדמתדחיית .11
 

בלבד.  ן, בינם לבין עצמותהמתחר קבוצותאין אפשרות לדחיית משחקים בהסכמה בין ה .11.1
 .קבוצהנקודות לכל  5אלה הפסד טכני בתוצאה של  קבוצותבמקרה של סיכום כזה יפסק ל

לל בלבד, רשאי הוועד המנהל לשנות מועדי משחקים בהודעה של לפחות במקרים יוצאים מהכ .11.1
יסכימו לשינוי, ניתן לשנות מועדי המשחקים  ותהמתחר קבוצותימים מראש. במידה וה 4

 בתקופה קצרה מהנ"ל. על כל שינוי חובה להודיע בכתב.
השתתפות יותר בגין שליחות מטעם ההתאחדות ו/או ן אחד או לקבוצה שמשורותיה נעדר שחק .11.1

 .המשךוזאת בהתאם לנוהל שמתואר ב  בטורניר בחו"ל תינתן הזכות לקבל דחיית משחק
לבקש דחיית או   הקבוצה הימים מראש, יכול  4לפחות  , ובהודעה שלמיוחדיםבמקרים  .11.2

 הקדמת משחק ליגה.
 הבקשה חייבת להיות בכתב. .11.2.1
עד  משחק להיערךבמידה והוועד המנהל מוצא לנכון להיענות לדרישת הדחייה חייב ה .11.2.1

 המחזור הבא ובאותו המועדון שבו אמור המשחק להתקיים.
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המתחרה ולהגיע  קבוצהבכל מקרה של שינוי מועד משחק יש לקבל את הסכמת ה .11.2.1

לסיכום מועד קיום המשחק. גם לאחר סיכום זה, שחייב להיות בכתב, יש לקבל  האית
רט" אין אפשרות דחיית את אישור הוועד המנהל. ללא אישור בכתב ע"י "הודעת ספו

 משחק.
 תהמבקש קבוצהה תלבקשת הדחייה רשאי מהמסכי ההמתחרה אינ קבוצהבמידה וה .11.2.2

 .שינוי לערער בפני הוועד המנהל. הוועד המנהל הוא שיכריע בסוגייה זו
 .האחרון בליגה מחזור אין לדחות את ה .11.0

 
 .ותחרויות לקביעת אלופי ישראל ונבחרת מדליות ,גביעים  .10

 
 . ליגת על .11.1

 
 .1,  1,  1מות קבוצה במקוכל שחקן של הל מדליה .11.1.1
נערים  במקומות הראשונים, בדירוג האישי והשחקניותהשחקנים  1 –ל גביעים  .11.1.1

. ובלבד ששיחקו במחזור האחרוןמשחקים  72% , ובלבד ששיחקו לפחות ונערות
לא תחול על שחקנים ששיחקו לפחות  החובה להשתתף במחזור האחרון של הליגה)

 .קים לפני המחזור האחרון( משח 15%

 .במהלך עונה ביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחדג .11.1.1
משח(  2) משחקים במחזור סדרת גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר ב .11.1.2

 במהלך עונה.

                 את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד מדליות לשחקני הקבוצה שהשיגה .11.1.0
 .(שחקנים 1 )

 
 .לאומיתה ליג .11.1

 
נערים  במקומות הראשונים, בדירוג האישי והשחקניותהשחקנים  1 –גביעים ל  .11.1.1

 .משחקים ובלבד ששיחקו במחזור האחרון 65% , ובלבד ששיחקו לפחות ונערות
תחול על שחקנים ששיחקו לפחות החובה להשתתף במחזור האחרון של הליגה לא )

 משחקים לפני המחזור האחרון( 10%
במהלך  את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד ושהשיגוהשחקנית לשחקן  גביע .11.1.1

 .עונה
 משחקים במחזור סדרת את התוצאה הגבוהה ביותר ב ושהשיגשחקנית לוגביע לשחקן  .11.1.1

 משח( במהלך עונה. 2)

 
 

 :  14אליפות ישראל לנוער עד גיל  .11.1

 .התחרות מתקיימת בשבת הראשונה של חודש ינואר 

 ביום  שנים 12מלאו להם   טרם, שמעוניינים להשתתףהקני נוער שחכל התחרות מיועדת ל
 .התחרות

 .תנאי התחרות מוגדרים בתקנון התחרות 
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 :  16אליפות ישראל לנוער עד גיל  .11.2

 .התחרות מתקיימת בשבת האחרונה של חודש מרץ 

  מלאו  טרם, שההתאחדותהנוער של המשתתפים בליגות התחרות מיועדת לשחקני נוער
 .ביום התחרות ניםש 14להם  

 .תנאי התחרות מוגדרים בתקנון התחרות 

 
 :  11אליפות ישראל לנוער עד גיל  .11.0

  שנים  ביום התחרות 11באליפות ישראל לנוער יכולים להשתתף שחקנים שטרם מלאו להם 
 . ההתאחדותאחת מליגות הנוער של ומשתתפים ב

   רות.נע 4-נערים ו 15בשלב הגמר של אליפות ישראל לנוער ישחקו 

 6  לשחקנים  המקומות לנערות ישוריינו 6מתוך  3-המקומות לנערים ו 12מתוך
מס"ה  45%ובתנאי ששיחקו לפחות  ליגות הנוערעל פי דירוג כל המובילים בדירוג האישי 

מנין זה כולל את  האלופים היוצאים, במידה  המשחקים בליגת הנוער שבה משתתף השחק.
שיעלו  ,45%לפחות בו בליגות הנוער של ההתאחדות שתתפהובתנאי ש וגילם מאפשר זאת

במידה והאלופים היוצאים אינם מדורגים במקומות המשוריינים  אוטומטית לשלב הגמר.
הראשונות בלבד  1-הראשונים בלבד בין הנערים ו 0הנ"ל יהיה מניין המקומות שישוריינו : 

  בין הנערות.

 כל  ףשתתוכלו להת ישראל לנוער יבתחרות "ההזדמנות האחרונה" לעליה לגמר אליפו
 משחקי ליגה במהלך העונה.  4בליגות הנוער  ובלבד ששיחקו לפחות המשתתפים השחקנים 

 
 .ת ישראל לנוערנבחר .11.4

 להשתתף באחת  נבחרת ישראל לנוער חייב להשתתף בתחרות לקביעת ייןהמעונ שחקן
. קדמה לתחרותו הסתיימהבעונת המשחקים שמחזורי ליגה(  1)בלפחות מליגות הנוער 

ע"י הועד המנהל יקבע תכפי שהנבחרת של להשתתף בכל תוכנית האימונים השחקן חייב 
באחוז משחקים כפי שיוגדר בתקנון התחרות  ולהשתתף בליגת הנוער בעונה הנוכחית

 .לקביעת הנבחרת

 
 ערעורים .13

 
 ימים מסיום התחרות . 2 –כל ערעור יופנה לוועד המנהל בכתב לא יאוחר מ  .11.1
 חייב לדון בערעור ולקבל החלטה תוך שבוע מקבלת הערעור . מנהלה דעהו .11.1
 ימים. 15, בכתב, תוך תהמערער לאגודההחלטת הוועד המנהל תועבר  .11.1
 על החלטות הוועד המנהל ניתן להגיש ערעור חוזר, בכתב, תוך שבוע. .11.2
. החוזרתוך זמן סביר ולא יאוחר משבועיים מתאריך הערעור  המנהל הערעור החוזר ידון בוועד .11.0

 המערערים זכאים להופיע במעמד זה בפני הועד המנהל ולטעון את טיעוניהם.

 .החלטת הועד המנהל בדיון השני הינה סופית .11.4

בענייני משמעת, ניתן לערער בפני ועדת המשמעת של ההתאחדות. הדיון יעשה לפי נוהל ועדת  .11.4
 נן סופיות.יהחלטות ועדת המשמעת ההמשמעת. 
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 .יקות רפואיות לפי חוק הספורטבדביטוח ספורטאים ו .14

 
 נוהל חובת הביטוח והבדיקה הרפואית. – 01ראה נוהל התאחדות מספר 

 
ים לביצוע ביטוח עד למועד שיקבע( אישורלפני תחילת כל ליגה, עביר להתאחדות )ת אגודהכל  .12.1

בדיקה רפואית לפי חוק הספורט, עבור כל שחקן/ית ( וטופסי לפי שמותתאונות אישיות )
 .פים בליגות ההתאחדות בכל הקטגוריותהמשתת

 האגודותהחובה למעקב תקפות ביטוח תאונות אישיות ותקפות הבדיקה הרפואית מוטלת על  .12.1
ימים לפני מועד  2)לפחות  אגודהתודיע לתעקוב ומזכירות ההתאחדות שלהן שייך השחקן. 

או לא הגיע שלו אינו תקף או הביטוח המחזור הקרוב( על הוצאת שחקן שהאישור הרפואי 
 .להתאחדות

במשחקי הליגה  ףקותבאו ביטוח תאונות אישיות תקפה שאין לו בדיקה רפואית שיתוף שחקן  .12.1
 . כשל שחקן ששותף שלא כדיןשל קבוצתו יהיה 

על השחקן להעביר אישור רפואי תקופתי חדש, לפי חוק הספורט והתקנות לקראת כל תחילת  .12.2
 .סיום עונת המשחקים הקודמת. תאריך הבדיקה יהיה לאחר  עונת משחקים

, עד יום ד' בשעה הרפואי העדכני שלו לא יועבר להתאחדותהביטוחי או כל שחקן/ית שהאישור  .12.0
יוצא מרשימת השחקנים הרשאים להשתתף  לפני מועד המשחקים באותו שבוע, – 12:55

לעקוב אחר תקפות האישורים הרפואיים  אגודהבאחריות ה  במשחקי הליגות של קבוצתם.
 הביטוחיים ולהעביר להתאחדות כל אישור חדש.ו

באחריות כל שחקן משתתף אשר חל שינוי משמעותי במצב בריאותו להודיע להתאחדות,  .12.4
מיידית, בכתב, על הבעיה הבריאותית ולא להמשיך בפעילות הספורטיבית עד להמצאת מסמך 

בדיקות -רפואי עדכני המאפשר לו המשך השתתפות במשחקי הליגה, לפי חוק הספורט
 רפואיות.

 
 טפסי דיווח תוצאות המשחקים .15

 
 התוצאות בטופס המשחק ימולאו ע"י הקפטנים או ממלאי מקומם בלבד. .10.1

 בתום כל משחק יחתמו שני הקפטנים על טפסי התוצאות לאשר נכונות הרישום. .10.1.1
 הקפטן יוודא כי: .10.1.1

 התוצאות נרשמו במלואן 

 חישוב הנקודות נעשה בהתאם 
 פרטי( רשומות בכתב ברור וקריא + ה)משפח שמות השחקנים המלא. 

במקרה ובוצע תיקון כלשהו בטופס דיווח התוצאות בשל טעות ברישום תוצאה או שם שחקן  .10.1
   , לציין מעבר לדף, בכתב ברור את הפרטים הבאים:מיד בתום כל משחקידאגו הקפטנים, 

  :1-2מספר המשחק 
 שם השחקן: פלוני אלמוני 

  :151 (למשל)תוצאה נכונה 
 התיקון: )למשל( טעות ברישום תוצאה סיבת 

 ליד ההודעה הנ"ל יחתמו שני הקפטנים. .10.1.1
 בסיום התחרות יחתום השופט ויאשר ההערות. .10.1.1

בטופס דיווח התוצאות: חובה לרשום שם פרטי + שם משפחה של השחקנים המשתתפים  .10.1
 בכתב ברור וקריא.
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ש"ח. במקרה של כמה שחקנים מאותה  155יהיה  הנוער בליגות שחקן/יתדמי הרשמה לכל  .14.1

 ש"ח.  255אגודה : תשלם האגודה דמי השתתפות מכסימלית של 
מראש בתשלומים לפי הפירוט שיקבע  אגודותהתשלומים עבור המשחקים ישולמו ע"י ה .14.1

 ויפורסם ע"י גזבר ההתאחדות. 

את פעילותו במהלך העונה  לא יוחזרו דמי הרשמה או/ו תשלום עבור משחקים לשחקן שהפסיק .14.1
 מכל סיבה שהיא.

להתאחדות  הסה את כל חובותיתכת התשלומים כנדרש למעלה ו/או לא עביר אתשלא  אגודה .14.2
להמשיך להופיע בליגות  ו שחקניהבגין: דמי חבר, קנסות או כל תשלום חוב אחר, לא יוכל

 ההתאחדות. הנוער של 
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 ריו"      אריה פישר,
 התאחדות הכדורת בישראל

 


