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תקנון ליגת הנוער לעונת משחקים 2015/2016
.1

התקנון ,סמכות העדכון.
 .1.1תקנון זה מחליף את התקנון הקודם שלפיו התנהלו ליגות הנוער בעונה הקודמת .תקנון זה
מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהלנה ליגות הנוער בעונה הקרובה.
 .1.2בסמכות הוועד המנהל להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון משחקים זה.
 .1.3בסמכות הוועד המנהל לעדכן התקנון במהלך העונה השוטפת ,לפי הצורך ,אבל בשום אופן אינו
רשאי להחליט החלטות רטרואקטיביות הנוגדות את התקנון.

רשאים להשתתף.

.2
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4

בליגות הנוער יכול/ה להשתתף שחקן/ית מתחת לגיל  . 19שחקן/ית שהחל/ה לשחק
בליגה לפני הגיעו/ה לגיל  19ובמהלך העונה מלאו לו/ה  19שנים יוכל להמשיך לשחק בליגות
הנוער עד לסיום העונה ויכול לזכות בכל הפרסים לפי סעיף .12
כל שחקן המשחק בליגות ההתאחדות חייב להיות רשום במשרדי ה.כ.י .כחבר בעמותה החברה
בהתאחדות הכדורת בישראל .לשחקן יהיו בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וכן ביטוח
תאונות אישיות מתאים .ראה סעיף .14
העברת שחקנים מאגודה אחת לשנייה תעשה לפי נוהל ההתאחדות מס' .2
למרות האמור בסעיף  : 2.1שחקני נוער שבתחילת העונה נמצאים בשירות צבאי או אמורים
להתגייס במהלך עונת המשחקים אינם מחויבים להשתתף בליגות הנוער .שחקן כנ"ל המעוניין
להשתתף בליגות הנוער חייב להודיע על כך ,בכתב ,בתחילת העונה ליו”ר הנוער.

 .3מועדי התחרויות.
 .3.1ליגת ההתאחדות לנוער תתקיים בימי שבת החל מהשעה  09:30לפי תוכנית משחקים
שתופץ לאגודות )אלא אם עודכן אחרת בטבלת מחזורים(.

.4

מתכונת ומבנה הליגה.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

.5

תתקיים ליגת נוער אחת במתכונת של שלישיות.
התחרויות בליגה תהיה על בסיס קבוצתי ואישי.
הליגה תמנה  4קבוצות.
המשחקים בליגה יהיו בשיטת ליגה בת  4סיבובי משחקים,סה"כ יתקיימו  12מחזורי ליגה.
על כל מסלול ישחקו  3שחקנים בלבד.
בכל מחזור ליגה ישוחקו  4משחקים על זוג מסלולים ,ללא תזוזת מסלולים.

הרכב הקבוצות.
 .5.1הקבוצות בליגה יורכבו על בסיס אישי ללא קשר לזהות מועדונית.
 .5.2בכל קבוצה בליגה יהיו  3שחקנים.
 .5.3הרכב הקבוצות בליגה יקבע בתחילת העונה ולא ישונה עד סיומה ,אלא במידה ושחקן הפסיק
את פעילותו מכל סיבה שהיא – במקרה זה ישובץ במקומו שחקן מחליף ,באחריות ועדת הנוער.
 .5.4ליגת הנוער :
 4השחקנים או השחקניות בעלי הממוצע הגבוה ביותר בסיום ליגת הנוער האחרונה )מבין כל
ליגות הנוער( יהיו ראשי הקבוצות בליגה והם יבחרו את חברי הקבוצה )דראפט( .קיום
הבחירות באחריות ועדת הנוער.
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.6

הופעה – תלבושת
.6.1

.6.2
.6.3
.6.4
.6.5

.7

תלבושת אגודה :כל שחקן יופיע למשחקים בתלבושת אחידה של האגודה שאליו הוא משתייך:
 .6.1.1חולצה עם סמל ו/או שם האגודה בצורה ברורה .שם האגודה יהיה בהדפסה או רקמה
במקום בולט.
 .6.1.2החולצה לא חייבת להיות עם צווארון.
שחקן שיופיע ללא תלבושת האגודה – לא יוכל לשחק ויחשב הדבר כאילו לא הופיע כלל.
לנערים חל איסור על משחק עם מכנסיים קצרים .לנערות מותר לשחק בחצאית ,מכנסיים
ארוכים או קצרים וגם במכנסי ברמודה.
חל איסור על משחק במכנסיים או חצאיות ג'ינס.
חל איסור לשחק במכנסיים בשלל צבעים )לא פרחוניים ולא בצבעי הסוואה(.

תחילת המשחקים.
.7.1
.7.2
.7.3
.7.4
.7.5

.8

התחרויות תתקיימנה בימי שבת.
שעת תחילת המשחקים בשעה . 09:30
תחילת החימום בדיוק בזמן :בשעה . 09:15 .משך החימום  15דקות.
לא יהיה זמן המתנה לקבוצה או שחקן מאחר .מיד לאחר סיום החימום ,מתחילים לשחק .חל
איסור על קבוצה לחכות לקבוצה או לשחקן המאחרים ,מכל סיבה שהיא.
מהרגע שהשחקן הראשון של אחת הקבוצות גלגל את הכדור הראשון – מתחיל המשחק .מאותו
הרגע לא יוכל שחקן מאחר להצטרף למשחק )הדבר אמור לגבי כל משחק בנפרד( .כמו כן ,מרגע
זה ,אין אפשרות לשנות את סדר משחקם של השחקנים כפי שנרשם בטופס המשחק.

שיטת הניקוד
 .8.1התחרות בליגה הנה קבוצתית )שלישיות( וכן אישית לפי הממוצע האישי.
 .8.2לנערים ולנערות תהיה טבלת דירוג אישית נפרדת .השחקניות לא תקבלנה הנדיקפ.
 .8.3במקרה ושחקן בליגה השיג תוצאה של  200ומעלה יקבל ½ נקודה נוספת ללא תלות באם
ניצח או הפסיד.
 .8.4במקרה ושחקן בליגה השיג תוצאה של  225ומעלה יקבל נקודה אחת נוספת ללא תלות
באם ניצח או הפסיד.
 .8.5במקרה ושחקן בליגה השיג תוצאה של  250ומעלה יקבל  1.5נקודות נוספות ללא תלות
באם ניצח או הפסיד.

במקרה ושחקן בליגה השיג תוצאה של  291ומעלה יקבל  3נקודות נוספות ללא תלות באם ניצח
או הפסיד.
.8.6
.8.7
.8.8
.8.9

במידה ו –  3שחקני הקבוצה המשחקים באותו מסלול בליגה ישיגו תוצאה של  600נקודות
ומעלה )רק במקרה של קבוצה מלאה( תזכה הקבוצה בתוספת ½ נקודה ללא תלות בניצחון או
הפסד.
במידה ו –  3שחקני הקבוצה המשחקים באותו מסלול בליגה ישיגו תוצאה של  650נקודות
ומעלה )רק במקרה של קבוצה מלאה( תזכה הקבוצה בתוספת נקודה אחת ללא תלות
בניצחון או הפסד.
ניצחון בסך הנקודות הקבוצתי בכל משחק יקנה לקבוצה המנצחת  2נקודות  .במקרה של
שוויון בתוצאה הקבוצתית תקבל כל קבוצה נקודה אחת.
על ניצחון בסך הכל הכללי ) 4משחקים( תקבל הקבוצה המנצחת  4נקודות נוספות.
במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה  2נקודות.
קביעת ניקוד בשל איחור או חיסור שחקנים :

.8.10
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 .8.10.1קבוצה שבהרכב חסר יכולה לזכות בנקודות ניצחון אישיים של השחקנים המשחקים
בלבד ,כולל בונוסים אישיים וניקוד עבור ס"ה של כל משחק למעט הנאמר בסעיפים
הבאים להלן.
 .8.10.2ממוצע עדכני – לשחקן שלא שיחק  8משחקים בליגה הנוכחית ירשם הממוצע
העדכני לסיום הליגה הקודמת .לשחקן ששיחק לפחות  8משחקים בליגה הנוכחית
ירשם הממוצע העדכני כפי שמופיע בטבלה העדכנית.
 .8.10.3קבוצה שבהרכב החסר לא תוכל לזכות בנקודות בונוס עבור התוצאות הקבוצתיות
המקנות בונוס.
 .8.10.4קבוצה בהרכב של שחקן אחד בלבד לא תוכל לזכות בנקודות ניצחון עבור הס"ה
הקבוצתי ורק השחקן המשחק יוכל לקבל בונוסים במידה וישיג תוצאות המקנות לו
בונוסים עבור תוצאה גבוהה .הקבוצה שבהרכב המלא תזכה בנקודות הניצחון עבור
הס"ה הקבוצתי רק במידה והקבוצה השיגה תוצאה קבוצתית גבוהה יותר מהקבוצה
שב"הרכב החסר".
 .8.10.5הקבוצה שבהרכב החסר תוכל לקבל את נקודות הניצחון של ה  "-ס"ה הכללי " באם
הרכבה יהיה לפחות  2שחקנים ולא תוכל לקבל נקודות אלה אם הרכבה יהיה שחקן
אחד בלבד.
 .8.11להלן חישוב הניקוד המכסימלי שקבוצה יכולה להשיג במהלך התחרות :
בליגה – סה"כ 12נקודות )ללא בונוסים(:
= 8
 2נקודות על ניצחון קבוצתי  4 Xמשחקים
=4
 4נקודות על הסה"כ הכללי בכל  4המשחקים ) ס"ה =טוטאל(

מועדונים/מרכזים מארחים.

.9
.9.1
.9.2
.9.3
.9.4
.9.5
.9.6

תוכנית אירוח המשחקים תיקבע ע"י ועדת הנוער לפני תחילת המשחקים כאשר כל הליגה
תשוחק באותו מועדון מארח.
המרכזים המארחים של ליגת הנוער יקבעו ע"י ועדת הנוער .
המרכזים שבהם יתקיימו התחרויות יצטרכו לעמוד בדרישות מינימום שנקבעו ע"י הוועד
המנהל.
דרישות המינימום לאירוח משחקים באגודה הינן לפי האישורים לליגות הבוגרים ובכפוף
לאישור הועד המנהל.
חל איסור מוחלט להגיע למשטח המשחקים והמסלולים עם טלפון סלולרי פועל .שחקן
שהטלפון הסלולרי שלו ישמיע צלצול במשטח המשחקים ,ינהל שיחה או יענה לצלצול הטלפון
יקבל אזהרה.
אין לעכב מהלך משחק בשל סיבות שאינן קשורות למשחק :במהלך התחרות כשמגיע תורו של
שחקן לשחק ואינו משחק בגלל היעדרות מהמסלול ו/או התעסקות בעניינים שונים כגון :שיחה
בפלאפון ,טלפון או כל דבר המונע ממנו לשחק בתורו – יש לרשום ") "0אפס( בפריים שאותו
השחקן אמור לשחק והמשחק ימשך ע"י ביצוע הגלגול של השחקן הבא אחריו .כמו כן ,יקבל
השחקן אזהרה .
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דחיית/הקדמת משחקים

.10
.10.1
.10.2
.10.3
.10.4

.10.5

אין אפשרות לדחיית משחקים בהסכמה בין הקבוצות המתחרות ,בינם לבין עצמן בלבד.
במקרה של סיכום כזה יפסק לקבוצות אלה הפסד טכני בתוצאה של  0נקודות לכל קבוצה.
במקרים יוצאים מהכלל בלבד ,רשאי הוועד המנהל לשנות מועדי משחקים בהודעה של לפחות
 7ימים מראש .במידה והקבוצות המתחרות יסכימו לשינוי ,ניתן לשנות מועדי המשחקים
בתקופה קצרה מהנ"ל .על כל שינוי חובה להודיע בכתב.
לקבוצה שמשורותיה נעדר שחקן אחד או יותר בגין שליחות מטעם ההתאחדות ו/או השתתפות
בטורניר בחו"ל תינתן הזכות לקבל דחיית משחק וזאת בהתאם לנוהל שמתואר בהמשך.
במקרים מיוחדים ,ובהודעה של לפחות  7ימים מראש ,יכולה הקבוצה לבקש דחיית או
הקדמת משחק ליגה.
 .10.4.1הבקשה חייבת להיות בכתב.
 .10.4.2במידה והוועד המנהל מוצא לנכון להיענות לדרישת הדחייה חייב המשחק להיערך עד
המחזור הבא ובאותו המועדון שבו אמור המשחק להתקיים.
 .10.4.3בכל מקרה של שינוי מועד משחק יש לקבל את הסכמת הקבוצה המתחרה ולהגיע
איתה לסיכום מועד קיום המשחק .גם לאחר סיכום זה ,שחייב להיות בכתב ,יש לקבל
את אישור הוועד המנהל .ללא אישור בכתב ע"י "הודעת ספורט" אין אפשרות דחיית
משחק.
 .10.4.4במידה והקבוצה המתחרה אינה מסכימה לבקשת הדחייה רשאית הקבוצה המבקשת
שינוי לערער בפני הוועד המנהל .הוועד המנהל הוא שיכריע בסוגייה זו.
אין לדחות את המחזור האחרון בליגה .

גביעים ,מדליות ותחרויות לקביעת אלופי ישראל ונבחרת.

.11
 .11.1ליגה .

 .11.1.1גביע לכל שחקן של הקבוצה במקומות .3 , 2 , 1
 .11.1.2גביעים ל –  3השחקנים והשחקניות במקומות הראשונים ,בדירוג האישי נערים
ונערות ,ובלבד ששיחקו לפחות  60%משחקים ובלבד ששיחקו במחזור האחרון.
)החובה להשתתף במחזור האחרון של הליגה לא תחול על שחקנים ששיחקו לפחות
 90%משחקים לפני המחזור האחרון( .
 .11.1.3גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד במהלך עונה.
 .11.1.4גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר בסדרת משחקים במחזור ) 4משח(
במהלך עונה.
גביעים לשחקני הקבוצה שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד )  3שחקנים(.
 .11.2אליפות ישראל לנוער עד גיל : 19תפורסם מתכונת חדשה לאליפות
• באליפות ישראל לנוער יכולים להשתתף שחקנים שטרם מלאו להם  19שנים ביום התחרות
• שחקן המעוניין להשתתף בתחרות לקביעת נבחרת ישראל לנוער חייב להשתתף בליגת הנוער
בעונת המשחקים שהסתיימה וקדמה לתחרות.
• השחקן חייב להשתתף בכל תוכנית האימונים של הנבחרת כפי שתיקבע ע"י הועד המנהל
ולהשתתף בליגת הנוער בעונה הנוכחית באחוז משחקים כפי שיוגדר בתקנון התחרות
לקביעת הנבחרת.

 .12ערעורים
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4

כל ערעור יופנה לוועד המנהל בכתב לא יאוחר מ –  4ימים מסיום התחרות .
הועד המנהל חייב לדון בערעור ולקבל החלטה תוך שבוע מקבלת הערעור .
החלטת הוועד המנהל תועבר לאגודה המערערת ,בכתב ,תוך  10ימים.
החלטת הועד המנהל הינה סופית.
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התאחדות הכדורת בישראל

)ע.ר(.

ISRAEL BOWLING FEDERATION

 .13ביטוח ספורטאים ובדיקות רפואיות לפי חוק הספורט.
ראה נוהל התאחדות מספר  – 10נוהל חובת הביטוח והבדיקה הרפואית.
.13.1
.13.2

.13.3
.13.4
.13.5

כל אגודה תעביר להתאחדות )לפני תחילת כל ליגה ,עד למועד שיקבע( אישורים לביצוע ביטוח
תאונות אישיות )לפי שמות( וטופסי בדיקה רפואית לפי חוק הספורט ,עבור כל שחקן/ית
המשתתפים בליגות ההתאחדות בכל הקטגוריות.
החובה למעקב תקפות ביטוח תאונות אישיות ותקפות הבדיקה הרפואית מוטלת על האגודות
שלהן שייך השחקן .מזכירות ההתאחדות תעקוב ותודיע לאגודה )לפחות  4ימים לפני מועד
המחזור הקרוב( על הוצאת שחקן שהאישור הרפואי או הביטוח שלו אינו תקף או לא הגיע
להתאחדות.
שיתוף שחקן שאין לו בדיקה רפואית תקפה או ביטוח תאונות אישיות בתוקף במשחקי הליגה
של קבוצתו יהיה כשל שחקן ששותף שלא כדין .
על השחקן להעביר אישור רפואי תקופתי חדש ,לפי חוק הספורט והתקנות לקראת כל תחילת
עונת משחקים  .תאריך הבדיקה יהיה לאחר סיום עונת המשחקים הקודמת.
באחריות כל שחקן משתתף אשר חל שינוי משמעותי במצב בריאותו להודיע להתאחדות,
מיידית ,בכתב ,על הבעיה הבריאותית ולא להמשיך בפעילות הספורטיבית עד להמצאת מסמך
רפואי עדכני המאפשר לו המשך השתתפות במשחקי הליגה ,לפי חוק הספורט-בדיקות
רפואיות.

 .14טפסי דיווח תוצאות המשחקים
 .14.1התוצאות בטופס המשחק ימולאו ע"י הקפטנים או ממלאי מקומם בלבד.
 .14.1.1בתום כל משחק יחתמו שני הקפטנים על טפסי התוצאות לאשר נכונות הרישום.
 .14.1.2הקפטן יוודא כי:
• התוצאות נרשמו במלואן
• חישוב הנקודות נעשה בהתאם
• שמות השחקנים המלא )משפחה  +פרטי( רשומות בכתב ברור וקריא.
 .14.2במקרה ובוצע תיקון כלשהו בטופס דיווח התוצאות בשל טעות ברישום תוצאה או שם שחקן
ידאגו הקפטנים ,מיד בתום כל משחק ,לציין מעבר לדף ,בכתב ברור את הפרטים הבאים:
• מספר המשחק1-4 :
• שם השחקן :פלוני אלמוני
• תוצאה נכונה) :למשל( 201
• סיבת התיקון) :למשל( טעות ברישום תוצאה
 .14.2.1ליד ההודעה הנ"ל יחתמו שני הקפטנים.
בטופס דיווח התוצאות :חובה לרשום שם פרטי  +שם משפחה של השחקנים המשתתפים בכתב ברור
וקריא.

.15

דמי הרשמה ותשלום עבור משחקים
 .15.1התשלומים עבור המשחקים ישולמו ע"י האגודות מראש בתשלומים לפי הפירוט שיקבע
ויפורסם ע"י גזבר ההתאחדות.
 .15.2לא יוחזרו דמי הרשמה או/ו תשלום עבור משחקים לשחקן שהפסיק את פעילותו במהלך העונה
מכל סיבה שהיא.
 .15.3אגודה שלא תעביר את התשלומים כנדרש למעלה ו/או לא תכסה את כל חובותיה להתאחדות
בגין :דמי חבר ,קנסות או כל תשלום חוב אחר ,לא יוכלו שחקניה להמשיך להופיע בליגת הנוער
של ההתאחדות.
בברכה

ועדת הנוער
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