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ליגות ה.כ.י.
תקנון ונהלים לעונת המשחקים 102711028
(עבור  9ליגות הבוגרים  :ליגות על לגברים ,נשים וסניורים ;
ליגות לאומיות לגברים וסניורים וליגות ארציות לגברים וסניורים) .

 .2התקנון ,סמכות העדכון.
 .2.2תקנון זה מחליף את התקנון הקודם שלפיו התנהלו ליגות ההתאחדות בעונה הקודמת .תקנון זה
מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהלנה ליגות ההתאחדות גברים ,נשים וסניורים.
 .2.2בסמכות הוועד המנהל להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון משחקים זה.
 .2.1בסמכות הוועד המנהל לעדכן התקנון במהלך העונה השוטפת ,לפי הצורך ,אבל בשום אופן אינו
רשאי להחליט החלטות רטרואקטיביות הנוגדות את התקנון.

 .2היציאה לדרך.
לאחר היציאה לדרך בעונת  – 22121הדרך היחידה הקיימת לקבוצה חדשה להשתלב ולהשתתף בליגות
התאחדות הכדורת בישראל הנה להירשם במועד שיקבע ע"י הוועד המנהל ולהתחיל בליגה הנמוכה ביותר
הקיימת בקטגוריה הנדונה .יש לפעול לפי "הודעת ספורט" שתפורסם סמוך למועד תחילת העונה .ראה
סעיף  2להלן.

 .1רשאים להשתתף.
.1.2
.1.2
.1.1
.1.2

בליגות התאחדות הכדורת בישראל רשאיות להשתתף רק קבוצות המייצגות אגודות החברות בה.כ.י.
כל שחקן המשחק בליגות ההתאחדות חייב להיות רשום במשרדי ה.כ.י .כחבר בעמותה החברה
בהתאחדות הכדורת בישראל .השחקן חייב להיות בעל כרטיס שחקן של ה.כ.י.
שחקן יכול להשתתף בכמה "ליגות פנימיות" של אגודות שונות אבל יכול לייצג רק את האגודה בה
הנו רשום במשרדי ההתאחדות( .ראה נוהל מספר )2
בליגות בוגרים ,על ,לאומית וארצית ,נשים וגברים ,יכולים להשתתף רק שחקנים1יות מעל גיל

. 21
 .1.1בליגות סניורים יכול להשתתף (מתחילת הליגות) שחקן שימלאו לו  10שנה במהלך עונת
המשחקים עד המחזור האחרון בליגת הסניורים .שחקן שימלאו לו  10שנה במהלך עונת המשחקים
כנ"ל יכול לשחק בקבוצת מועדונו (או לפי סעיף  )1.6וזאת רק לאחר שנרשם כשחקן בקבוצה לפי
סעיף . 2
 .1.6שחקן סניורים שימלא את תנאי הגיל שבסעיף  1.1יכול לשחק בליגת הסניורים וגם בליגת הבוגרים
בקבוצה של האגודה בה הוא רשום בה.כ.י ואותה הוא מייצג .שחקן בגיל הסניורים שאין לאגודתו
קבוצת סניורים פעילה יכול לשחק בכל קבוצת סניורים מאגודה אחרת וזאת במקביל למשחק בליגת
הבוגרים של האגודה שבה הינו רשום בה.כ.י.
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 .1.7כנ"ל לגבי שחקנית בליגת הנשים שלמועדונה אין קבוצת נשים פעילה .אישה שאין למועדונה
קבוצת נשים יכולה להצטרף לקבוצת נשים מאגודה אחרת או לשחק בליגת הנשים על בסיס אישי.
יש להסדיר עניין זה בהרשמה מראש.
 .1.8כהבהרה לנאמר למעלה  :כל שחקן מייצג רק את האגודה שבה הינו רשום בהתאחדות ויכול לשחק
רק בקבוצת הבוגרים של אגודה זו .במקרה ולאגודתו1תה אין קבוצה פעילה של נשים או סניורים
יכול1ה השחקן1ית לשחק במסגרת ליגות ההתאחדות בכל קבוצת סניורים או נשים ,ללא צורך
בהעברה.
 .1.2לנשים ניתנת האפשרות להשתתף בקבוצות גברים ,בתנאים המצטברים הבאים:
 .1.2.2יש לרשום את האישה בקבוצת הגברים לפי הנוהג הרגיל של רישום שחקן חדש.
 .1.2.2האישה חייבת לשחק בליגת הנשים של ההתאחדות.
 .1.2.1רק אישה שבמאזנה לפחות  10%משחקים בליגת הנשים (לפי מספר המשחקים שהשחקנית
יכולה לשחק בפועל) לפני מחזור הגברים הנדון  ,תוכל להשתתף בהרכב קבוצת הגברים
באותו מחזור.
 .1.2.2במידה ובליגת העל לנשים מספר אי זוגי של קבוצות ,תוכל שחקנית מהקבוצה החופשית
במחזור ה 2-בלבד להשתתף במחזור ה 2-בליגת הגברים ,כחריג ,למרות הקבוע בסעיף 1.2.1
לעיל.
 .1.2.1לאישה המשחקת בליגת הגברים ,לא יינתן הנדיקפ כלשהו.
 .1.2.6שיתוף אישה שלא יהיה במאזנה מכסת משחקים של לפחות  10%משחקים בליגת הנשים
כנ"ל או שלא נרשמה כנדרש בקבוצת הגברים ,תיחשב כשיתוף שחקן לא חוקי.
 .1.2.7האישה תוכל לזכות בכל הפרסים בליגת הגברים שבה תשחק לפי המוגדר לגברים.
 .1.20גברים לא יכולים להשתתף בליגת הנשים.
 .1.22בליגת הסניורים יכולות להשתתף גם נשים (שמלאו להן  10שנה כנ"ל) ללא מגבלות.
 .1.22בכל תחרות אחרת (אליפות ,גביע המדינה ,טורניר) במסגרת ההתאחדות יכול השחקן לייצג רק
אגודה אחת – האגודה שאליה הוא משתייך לפי הרישום בהתאחדות .ראה גם סעיף  22להלן.
 .1.21העברת שחקנים מאגודה אחת לשנייה תעשה לפי נוהל ההתאחדות מס'  2וכפוף לתאריכי "חלון
ההעברות" לפי סעיף  2להלן.
.1.22
 שחקנים המעוניינים להשתתף בתחרות לקביעת נבחרת ישראל בוגרים ,גברים
חייבים להשתתף באחת מליגות הגברים (המשוחקות בימי חמישי) של ה.כ.י בעונת המשחקים
בה נערכת התחרות ולהופיע בלפחות  10%משחקים של הליגה עד מועד סיום התחרות לקביעת
הנבחרת.
 שחקניות המעוניינות להשתתף בתחרות לקביעת נבחרת ישראל בוגרות ,נשים
חייבות להשתתף בליגת העל לנשים (המשוחקת בימי רביעי או חמישי) של ה.כ.י בעונת
המשחקים בה נערכת התחרות ולהופיע בלפחות  10%משחקים של הליגה עד מועד סיום
התחרות לקביעת הנבחרת.
 החובה לנשים היא להשתתף בליגת הנשים ומניין השתתפותם בליגת הגברים ,במידה
ומשתתפות ,לא יחשב.
 מניין המשחקים בליגות הנוער או הסניורים אינן נחשבות לצורך הזכאות (הנ"ל)
להשתתף בנבחרות ישראל בוגרים.
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 .2הרשמה לליגות ה.כ.י.
 .2.2אגודה המשתתפת במסגרת ליגות ה.כ.י .מתחייבת מראש לקבל את תקנון ליגות
ה.כ.י .זה ואת נוהלי ההתאחדות התקפים.
.2.2
.2.1
.2.2
.2.1
.2.6

כאמור ,הדרך היחידה להשתלב ולשחק בליגות התאחדות הכדורת בישראל הנה להודיע במועד על
רצון האגודה לרשום קבוצה נוספת1חדשה לליגה הנמוכה ביותר הקיימת בקטגוריה הנדונה.
כל אגודה הרוצה בכך יכולה לרשום קבוצה נוספת1חדשה .אגודה יכולה לרשום יותר מקבוצה אחת
בכל הקטגוריות.
הרשמת קבוצה חדשה תעשה בכתב להתאחדות הכדורת בישראל לפי ההנחיות שיפורטו ב"הודעות
ספורט" שתפורסם לצורך זה קרוב למועד ההרשמה.
מועד אחרון להרשמה יפורסם ע"י הוועד המנהל לפחות חודש לפני תחילת המשחקים.
הרשמת שחקנים חדשים לקבוצות האגודות המשתתפות תעשה לפי נוהל ההתאחדות מס'  2והאמור
בסעיף  2להלן.

 .1הקבוצות המשתתפות בליגות ה.כ.י ופרישת אגודה1קבוצה.
 .1.2בסיום עונת המשחקים בליגות ה.כ.י ולפי דירוג הקבוצות הסופי ,תקבענה הקבוצות שתופענה
בליגות השונות בעונה הבאה.
 .1.2כל אגודה חייבת לדאוג כי כל קבוצותיה תופענה לפתיחת כל ליגה.
 .1.1אגודה המבקשת לוותר על השתתפות של אחת הקבוצות האמורות להופיע בליגות ההתאחדות בעונה
הבאה ,חייבת להודיע על כך לוועד המנהל מבעוד מועד ,עד התאריך שייקבע ב"הודעת הספורט"
המכינה לתחילת ליגות בעונה הבאה.
 .1.1.2במקרה זה הסדר להשלמת המקומות שיתפנו באחת מליגות הגברים יהיה לפי הסדר
הבא:
 הקבוצה שירדה לפני האחרונה (מקום  7בשנה שעברה).
 הקבוצה שירדה מהמקום האחרון (מקום  8בשנה שעברה).
 הקבוצה במקום השלישי בליגה הנמוכה יותר וכך הלאה.
 .1.1.2במקרה זה הסדר להשלמת המקומות שיתפנו באחת מליגות הסניורים יהיה לפי הסדר
הבא:
 הקבוצה שהתמודדה במשחקי ההכרעה והפסידה.
 הקבוצה שירדה מהמקום האחרון (מקום  7בשנה שעברה).
 הקבוצה במקום השלישי בליגה הנמוכה יותר וכך הלאה.
 .1.2במידה והאגודה לא הודיעה ,או לא הודיעה במועד ,על רצונה לוותר על הופעת אחת מקבוצותיה
באחת הליגות ואחת מקבוצותיה ששובצו לליגה לא תופיע – תועמד לוועדת משמעת.
 .1.1אגודה החדלה להיות חברה בהתאחדות יהיו שחקניה חופשיים להצטרף לכל מועדון אחר ללא ביצוע
ההוראות לפי נוהל מספר  . 2שחקן האגודה הפורשת המצטרף לאחת האגודות יחשב כשחקן חדש
לכל עניין .קבוצות האגודה הפורשת שהשתתפו בליגות ה.כ.י תחדלנה להתקיים על כל המשמעויות
הנובעות מכך .השלמת קבוצות בליגה הנדונה תעשה לפי הנאמר בסעיף .1.1
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 .1.6במידה ואחת הקבוצות הפסיקה את פעילותה (פרשה) במהלך העונה – תחויב האגודה בקנס של
 1,000ש"ח ותועמד לוועדת משמעת .במקרה זה לא תשולב קבוצה אחרת במקום הפורשת שתוצא
ממסגרת ליגות ההתאחדות ,וכל התוצאות של הקבוצה הפורשת יבוטלו בהתאם לפירוט הבא :
 .1.6.2במידה והקבוצה השלימה סיבוב משחקים שלם ,תוצאות המשחקים שלה נגד המתחרות
יחשבו.
 .1.6.2במידה והקבוצה לא השלימה סיבוב משחקים שלם – יבוטלו תוצאות כל המשחקים ששוחקו
במהלך סיבוב זה עד לפרישה.
 .1.6.1התוצאות האישיות והשיאים שהושגו במשחקים ששוחקו לא יבוטלו.
 .1.7כמות הקבוצות בליגות הגברים תהיה .8
 .1.8כמות הקבוצות בליגות הסניורים תהיה .7
 .1.2בסמכות הוועד המנהל לכלול בליגה הנמוכה ביותר הקיימת בקטגוריה1מגדר מספר שונה של
קבוצות ,בהתאם להרשמה .במידת הצורך יקבע הוועד המנהל מתכונת מיוחדת לליגה שאין לה  8או
( 7כנ"ל) קבוצות.

 .6מועדי התחרויות.
 .6.2ליגות ה.כ.י לגברים תתקיימנה בימי חמישי החל משעה ( 28:10חוץ מחריגים המצוינים בתוכנית
המשחקים) לפי תוכנית משחקים לכל העונה שתופץ לאגודות .בכל יום תחרות יתקיימו  1משחקים
רצופים.
 .6.2ליגות ה.כ.י לנשים תתקיימנה בימי רביעי או חמישי החל משעה  28:10לפי תוכנית משחקים לכל
העונה שתופץ לאגודות .בכל יום תחרות יתקיימו  1משחקים רצופים .
 .6.1ליגות ה.כ.י לסניורים תתקיימנה בימי שישי החל משעה  20:00לפי תוכנית משחקים לכל
העונה שתופץ לאגודות .בסמכות הועד המנהל ,בתאום עם בעלי מרכז הבאולינג לקבוע את השעה
 20:10כשעת התחלה בבאולינג מסוים .בכל יום תחרות יתקיימו  1משחקים רצופים .

 .7מתכונת ומבנה הליגות.
 .7.2ליגת על לנשים ( 2קבוצות):
 .7.2.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת  1סיבובים בה תתמודד כל קבוצה  1פעמים עם שאר הקבוצות
לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  2מחזורים .
 .7.2.2בכל מחזור ישחקו כל הקבוצות באותו מועדון מארח .המועדונים המארחים יהיו מתוך הקבוצות
המשתתפות בליגה זו.
 .7.2.1אישה שאין לאגודתה קבוצת נשים יכולה להצטרף לקבוצת נשים מאגודה אחרת או לשחק בליגת
הנשים על בסיס אישי .יש להסדיר עניין זה בהרשמה מראש .ראה גם סעיף .1.8
 .7.2.2בסיום הליגה  :הקבוצה ה 2-בדירוג תזכה באליפות ישראל לקבוצות נשים ,הקבוצה ה 2-בדירוג
תוכתר כסגניתה וכך הלאה.
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 .7.2ליגת על לגברים ( 8קבוצות).
 .7.2.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
בשיטת בית וחוץ לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  22מחזורים.
 .7.2.2במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.2.1בסיום הליגה  :הקבוצה ה 2-בדירוג תזכה באליפות ישראל לקבוצות גברים ,הקבוצה ה2-
בדירוג תוכתר כסגניתה וכך הלאה.
 .7.2.2בסיום הליגה  :שתי הקבוצות האחרונות בדירוג תרדנה לליגה הלאומית.

 .7.1ליגה לאומית לגברים ( 8קבוצות):
 .7.1.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
בשיטת בית וחוץ לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  22מחזורים.
 .7.1.2במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.1.1בסיום הליגה  :תעלנה שתי הקבוצות הראשונות בדירוג לליגת על לגברים.
 .7.1.2בסיום הליגה  :שתי הקבוצות האחרונות בדירוג תרדנה לליגה ארצית א'.

 .7.2ליגה ארצית א' לגברים ( 8קבוצות):
 .7.2.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
בשיטת בית וחוץ לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  22מחזורים.
 .7.2.2במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.2.1בסיום הליגה  :תעלנה שתי הקבוצות הראשונות בדירוג לליגה הלאומית לגברים.
 .7.2.2בסיום הליגה  :שתי הקבוצות האחרונות בדירוג תרדנה לליגה ארצית ב'.

 .7.1ליגה ארצית ב' לגברים ( 1קבוצות):
 .7.1.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
בשיטת בית וחוץ לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  20מחזורים ( 8משחקים לכל קבוצה).
 .7.1.2בכל מחזור תהיה קבוצה אחת חופשית ,לפי המפורט בתוכנית המשחקים.
 .7.1.1במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.1.2בסיום הליגה  :תעלנה שתי הקבוצות הראשונות בדירוג לליגה הארצית א'.
 .7.1.1לא יהיו ירידות מליגה זו.
 .7.6ליגת על לסניורים ( 7קבוצות) :
 .7.6.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  22מחזורים ( 22משחקים לכל קבוצה).
 .7.6.2בכל מחזור תהיה קבוצה אחת חופשית ,לפי המפורט בתוכנית המשחקים.
 .7.6.1בכל מחזור ישחקו כל הקבוצות באותו מועדון מארח .המועדונים המארחים יהיו מתוך הקבוצות
המשתתפות בליגה זו.
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 .7.6.2במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.6.1בסיום הליגה  :הקבוצה ה 2-בדירוג תזכה באליפות ישראל לקבוצות סניורים ,הקבוצה ה2-
בדירוג תוכתר כסגניתה וכך הלאה.
 .7.6.6בסיום הליגה  :הקבוצה במקום האחרון בדירוג ( )7תרד ,אוטומטית ,לליגה הלאומית.
 .7.6.7בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה 6-תתמודד עם הקבוצה במקום ה 2-בליגה הלאומית ,בשני
מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה בליגת העל לסניורים .הקבוצה שתזכה
במירב הנקודות בסיכום שני המפגשים ,הנ"ל תשחק בעונה הבאה בליגת העל .יובהר כי הניקוד
מהליגה הרגילה לא יחשב.
 .7.6.8תאריכי שני המפגשים ,כנ"ל ,יקבעו ע"י הועד המנהל של ה.כ.י .המפגשים חייבים להסתיים
תוך חודש מסיום הליגה .לא ניתן לשנות את הרכבי הקבוצות – רק שחקנים הרשומים
בקבוצותיהם לקראת המחזור האחרון יהיו רשאיים להשתתף במפגשים אלה.

 .7.7ליגה לאומית לסניורים ( 7קבוצות):
 .7.7.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  22מחזורים ( 22משחקים לכל קבוצה).
 .7.7.2בכל מחזור תהיה קבוצה אחת חופשית ,לפי המפורט בתוכנית המשחקים.
 .7.7.1בכל מחזור ישחקו כל הקבוצות באותו מועדון מארח .המועדונים המארחים יהיו מתוך הקבוצות
המשתתפות בליגה זו.
 .7.7.2במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.7.1בסיום הליגה  :הקבוצה הראשונה בדירוג תעלה אוטומטית לליגת על לסניורים.
 .7.7.6בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה 2-תתמודד עם הקבוצה במקום ה 6-בליגת העל ,בשני
מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה בליגת העל לסניורים .תאריכי
המפגשים והרכבי הקבוצות – ראה  .7.6.8יובהר כי הניקוד מהליגה הרגילה לא יחשב.
 .7.7.7בסיום הליגה  :הקבוצה במקום האחרון בדירוג ( )7תרד ,אוטומטית ,לליגה ארצית א'.
 .7.7.8בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה 6-תתמודד עם הקבוצה במקום ה 2-בליגה הארצית א' ,בשני
מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה בליגה הלאומית לסניורים .הקבוצה
שתזכה במירב הנקודות בסיכום שני המפגשים הנ"ל תשחק בעונה הבאה בליגה הלאומית.
יובהר כי הניקוד מהליגה הרגילה לא יחשב.
 .7.7.2תאריכי המפגשים והרכבי הקבוצות – ראה .7.6.8

 .7.8ליגה ארצית א' לסניורים ( 7קבוצות):
 .7.8.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת שני סיבובים בה תתמודד כל קבוצה פעמיים עם שאר הקבוצות
לפי תוכנית המשחקים – ס"ה  22מחזורים ( 22משחקים לכל קבוצה).
 .7.8.2בכל מחזור תהיה קבוצה אחת חופשית ,לפי המפורט בתוכנית המשחקים.
 .7.8.1בכל מחזור ישחקו כל הקבוצות באותו מועדון מארח .המועדונים המארחים יהיו מתוך הקבוצות
המשתתפות בליגה זו.
 .7.8.2במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגש הראשון או השני.
 .7.8.1בסיום הליגה  :הקבוצה הראשונה בדירוג תעלה אוטומטית לליגה הלאומית.
 .7.8.6בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה 2-תתמודד עם הקבוצה במקום ה 6-בליגה הלאומית ,בשני
מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה בליגה הלאומית .תאריכי המפגשים
והרכבי הקבוצות – ראה  .7.6.8יובהר כי הניקוד מהליגה הרגילה לא יחשב.
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 .7.8.7בסיום הליגה  :הקבוצה במקום האחרון בדירוג ( )7תרד ,אוטומטית ,לליגה ארצית ב'.
 .7.8.8בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה 6-תתמודד עם הקבוצה במקום ה 2-בליגה הארצית ב' ,בשני
מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה בליגה הארצית א' לסניורים .הקבוצה
שתזכה במירב הנקודות בסיכום שני המפגשים הנ"ל תשחק בעונה הבאה בליגה ארצית א'.
יובהר כי הניקוד מהליגה הרגילה לא יחשב.
 .7.8.2תאריכי המפגשים והרכבי הקבוצות – ראה .7.6.8

 .7.2ליגה ארצית ב' לסניורים ( 20קבוצות):
 .7.2.2המשחקים יהיו בשיטת ליגה בת סיבוב משחקים אחד בה תתמודד כל קבוצה פעם אחת עם שאר
הקבוצות לפי תוכנית המשחקים ( 2מחזורים).
 .7.2.2בנוסף יתקיים מחזור משחקים אחד  ,בשיטת "משחקי דירוג" בו יתמודדו הקבוצות לפי דירוגם
במחזור ה : 2-מקום  2נגד מקום  ,2מקום  1נגד מקום  2וכך הלאה .למחזור זה יגיעו הקבוצות עם
כל הנקודות הצבורות והמחזור יחשב שהמשך הליגה מבחינה קבוצתית ואישית.
 .7.2.1מכאן שלליגה ארצית ב' סניורים יהיו ס"ה  20מחזורי משחקים.
 .7.2.2בכל מחזור ישחקו כל הקבוצות באותו מועדון מארח .המועדונים המארחים יהיו מתוך הקבוצות
המשתתפות בליגה זו.
 .7.2.1במקרה של קבוצות מאותה אגודה ,ההתמודדות ביניהן תקבע למפגשים הראשונים.
 .7.2.6בסיום הליגה  :הקבוצה הראשונה בדירוג תעלה אוטומטית לליגה ארצית א'.
 .7.2.7בסיום הליגה  :הקבוצה במקום ה 2-תתמודד עם הקבוצה במקום ה 6-בליגה הארצית א' ,בשני
מפגשים על בסיס בית וחוץ על הזכות לשחק בעונה הבאה בליגה הארצית א' .יובהר כי הניקוד
מהליגה הרגילה לא יחשב.
 .7.2.8תאריכי המפגשים והרכבי הקבוצות – ראה .7.6.8
 .7.2.2לא יהיו ירידות מליגה זו.

 .8עליות וירידות ,סיכום.
 .8.2ליגת על לגברים ( 8קבוצות)
ירידות  :שתי האחרונות תרדנה לליגה הלאומית.
 .8.2ליגת על לנשים ( 2קבוצות)
ירידות  :אין ירידות.
 .8.1ליגה לאומית לגברים ( 8קבוצות)
עליות  :שתי הראשונות תעלנה לליגת העל גברים.
ירידות  :שתי האחרונות תרדנה לליגה ארצית א' לגברים.
 .8.2ליגה ארצית א' לגברים ( 8קבוצות)
עליות  :שתי הראשונות תעלנה לליגה הלאומית גברים.
ירידות  :שתי האחרונות תרדנה לליגה ארצית ב' לגברים.
 .8.1ליגה ארצית ב' לגברים ( 1קבוצות)
עליות  :שתי הראשונות תעלנה לליגה ארצית א' גברים.
ירידות  :אין ירידות.
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 .8.6ליגת על לסניורים ( 7קבוצות)
ירידות  :הקבוצה האחרונה תרד אוטומטית לליגה הלאומית לסניורים .הקבוצה במקום ה6-
תמודד במפגשי מבחן.
 .8.7ליגות לאומיות לסניורים ( 7קבוצות)
עליות  :הקבוצה הראשונה תעלה אוטומטית לליגת העל לסניורים .הקבוצה במקום ה 2-תתמודד
במפגשי מבחן.
ירידות :הקבוצה האחרונה תרד אוטומטית לליגה ארצית א' לסניורים .הקבוצה במקום ה6-
תתמודד במפגשי מבחן.
 .8.8ליגה ארצית א' לסניורים ( 7קבוצות)
עליות  :הקבוצה הראשונה תעלה אוטומטית לליגה הלאומית לסניורים .הקבוצה במקום ה2-
תתמודד במפגשי מבחן.
ירידות  :הקבוצה האחרונה תרד אוטומטית לליגה ארצית ב' לסניורים .הקבוצה במקום ה6-
תתמודד במפגשי מבחן.
 .8.2ליגה ארצית ב' לסניורים ( 20קבוצות)
עליות  :הקבוצה הראשונה תעלה אוטומטית לליגה ארצית א' לסניורים .הקבוצה במקום ה2-
תתמודד במפגשי מבחן.
ירידות  :אין ירידות.

 .2הרכב הקבוצות – רישום והחלפה
.2.2
.2.2
.2.1
.2.2
.2.1

.2.6

.2.7

כל קבוצת גברים תשחק בהרכב של  6שחקנים (על ,לאומית וארציות) .על כל מסלול יתחרו  1שחקנים.
מכאן ,שקבוצות הגברים בליגות על ,הלאומית והארציות תתחרינה על פני שני זוגות מסלולים צמודים.
כל קבוצת נשים תשחק בהרכב של  1שחקניות שתתחרינה על פני זוג מסלולים .
כל קבוצת סניורים תשחק בהרכב של  1שחקנים שתתחרינה על פני זוג מסלולים.
כל אגודה רשאית להגיש רשימה של עד  28שחקנים עבור כל קבוצת גברים בליגת העל ,הלאומית
והארציות ,עד  22שחקניות עבור כל קבוצת נשים בליגת העל ,ועד  22שחקנים עבור כל קבוצת סניורים
בליגת העל ,הלאומית והארציות.
רשימת השחקנים1יות חייבת להגיע למשרדי ההתאחדות עד למועד שיקבע על ידה ב"הודעת הספורט"
לקראת כל עונה .מזכירות ההתאחדות תפיץ את רשימת השחקנים לפני תחילת הליגות ותעדכן רשימות
אלה בהתאם לצורך .קבוצה יכולה לשתף שחקנים רק מתוך רשימת השחקנים המאושרת ולפי
השיבוצים המופיעים בקובץ האיקס-אל המעודכן שמועבר לראשי האגודות.
ניתן לבקש צירוף שחקנים חדשים לקבוצה (כאלה שלא היו רשומים בקבוצות אחרות של האגודה או
באגודה אחרת) לקראת כל מחזור ,עד לכמות השחקנים המותרת לפי סעיף  .2.1הבקשה ,בכתב ,צריכה
להגיע למשרדי ה.כ.י .עד  2ימים לפני מחזור הליגה הנדון וחייבת לקבל אישור בכתב של מזכירות
ההתאחדות (ראה סעיף .)2.6
אגודה רשאית לשתף שחקן חדש רק באישור בכתב של מזכירות ההתאחדות .הודעת האגודה למזכירות
על רצונה בשינוי רשימת השחקנים ( הוספת1הוצאת שחקן1ית) אינה מהווה אישור לשיתוף השחקן.
מזכירות ההתאחדות מרכזת את כל הפניות של האגודות ומוציאה הודעה על כך .רק לאחר הודעה
מתאימה של המזכירות ,ניתן לשתף שחקן חדש ורק לפי המועד הנקוב בהודעה! יש לעקוב אחר פרסומי
מזכירות ההתאחדות ולנהוג על פיהם.
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" .2.8חלון העברות" ראשון יהיה בין התאריכים  22.22.2027עד ( 21.22.2027עד השעה 22:00
בצהרים)  :העברת שחקנים בין קבוצות אותה אגודה ומאגודה אחת לאגודה אחרת (לפי נוהל מס' .)2
שינוי רשימת השחקנים תתאפשר רק במידה והאגודה פנתה בכתב למזכירות ההתאחדות וקיבלה על
כך אישור בכתב.
 .2.2שחקן יכול לעבור מקבוצה אחת לשנייה (באותה אגודה או מאגודה אחת לאחרת) רק פעם

אחת במהלך העונה.

.2.20

.2.22
.2.22
.2.21
.2.22

"חלון העברות" שני ואחרון יהיה בין התאריכים  12.22.2027עד ( 01.02.2028עד שעה 22:00
בצהרים) בו ניתן להעביר שחקנים מכל קבוצה לכל קבוצה ,גם מאגודה אחת לאגודה אחרת .שחקנים
שעברו במועד שצויין בסעיף  2.8אינם רשאים לבצע העברה נוספת בחלון העברות זה .שינוי
רשימת השחקנים תתאפשר רק במידה והאגודה פנתה בכתב למזכירות ההתאחדות וקיבלה על כך
אישור בכתב.
שחקן הרשום בקבוצה ולא שיחק בפועל יחשב כשחקן הקבוצה ויחולו לגביו הוראות העברת שחקנים
כנ"ל.
לשחקן העובר מקבוצה לקבוצה באותה ליגה או בליגה אחרת תחשבנה תוצאותיו האישיות שהשיג
בקבוצה הקודמת .שיאי השחקן יישארו בליגה הקודמת עד ש"ישברו".
חל איסור על שיתוף שחקן זר ,שאין לו אזרחות ישראלית .שחקן שהגיע מחו"ל יכול להשתתף במסגרת
הליגות של ה.כ.י .רק לאחר ששיחק בארץ ,באגודה החברה בה.כ.י .במשך לפחות  2חודשים רצופים
לפני מועד בקשת צירופו לקבוצה.
הקנס שאגודה תחויב לשלם לה.כ.י .על שיתוף שחקן שלא כדין יהיה  110ש"ח .לשחקן ששותף שלא
כחוק יקבע  0נקודות לכל משחק שבו שותף .לקבוצה המתחרה יחשבו הנקודות לפי הכללים המוסברים
בסעיפים  22ו – .22

 .2.21זכות הערעור ו1או הקובלנה על שיתוף שחקן שלא כחוק יהיה עד  1ימים מתאריך פרסום
התוצאות לאחר סיום המחזור.
.2.26
.2.27
.2.28
.2.22

.2.20
.2.22
.2.22
.2.21

ראש הקבוצה (או הקפטן) רשאי לבקש משחקן קבוצה יריבה להזדהות ע"י תעודה עם תמונה (כרטיס
שחקן ה.כ.י ,ת.ז .או אחר) .שחקן המתבקש להזדהות כנ"ל ע"י הקפטן או השופט חייב לעשות כן
ובמידה ויסרב יוצא לו ,במקום ,כרטיס אדום.
בתחילת כל משחק ניתן להחליף את הרכב הקבוצה בהתאם להחלטת ראש הקבוצה או המאמן ובלבד
שהשחקנים יהיו מתוך רשימת השחקנים המעודכנת שאושרו לקבוצה ע"י מזכירות ההתאחדות.
הקבוצה המציבה ראשונה תיקבע בהטלת מטבע.
לפני תחילת כל משחק ירשום ראש הקבוצה את הרכב השחקנים המשחקים ,ואת סדר הופעתם בטופס
רישום התוצאות .במידה ורישום סדר השחקנים בטופס הרישום אינו חופף את הרישום במחשב או
בטופס רישום ידני ,יהיה השיבוץ הרשום בטופס הרישום הקובע והחישוב יבוצע על פיו.
במידה ושחקן שאינו רשום בטופס המשחק עולה לשחק – תוצאות משחקו לא תיחשב .השחקן יוצא
מיידית מהמשך המשחק .השחקן הרשום בטופס והאמור היה להשתתף במשחק ,יוכל לשחק החל
מרגע הוצאתו של השחקן "הבלתי חוקי" .לשחקן "החוקי" הרשום בטופס ירשמו ( )0פינים לכל פריים
שלא שיחק בפועל (שוחק ע"י השחקן "הבלתי חוקי").
לאחר רישום שיבוץ השחקנים בטופס המשחק ע"י ראשי הקבוצות ,חל איסור על שינוי השיבוץ
הרשום בטופס לקראת תחילת המשחק הקרוב.
אין לאפשר לשחקן שאינו כלול בהרכב הקבוצה למשחק לשחק במקום פנוי בשל חוסר שחקנים
בהתמודדות.
בין המשחקים אין זריקות חימום פרט לשחקן1ים מחליף1ים .לכל שחקן מחליף ניתנת אפשרות לשתי
זריקות חימום בלבד בכל מסלול.
בזמן החימום ,לפני תחילת המשחקים ,יש להקפיד שכל קבוצה תערוך החימום חצי מהזמן במסלול
אחד ולאחר זאת יתחלפו במסלולים כדי להשלים את מכסת  21דקות החימום .במקרה זה יכול כל ראש
קבוצה לקבוע את כמות השחקנים העולים לחימום.
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 .2.22שחקן העולה לחימום בין משחק למשחק חייב להשתתף במשחק הקרוב למועד החימום .לצורך עניין זה
יחשב כאילו שחקן זה נרשם בטופס המשחק .שחקן העולה לחימום ונפצע במהלך החימום ,יוחלף
בשחקן אחר .השחקן המחליף זכאי לשתי ( )2זריקות חימום בכל מסלול רק במידה ולא שיחק במשחק
הקודם .דינו של השחקן הפצוע יהיה כמתואר בסעיף הבא.
 .2.21במקרה של פציעת שחקן במהלך משחק ,פציעה שמונעת ממנו להמשיך לשחק:
.2.21.2

.2.21.2
.2.21.1
.2.21.2

.2.21.1
.2.21.6

הניקוד לאותו משחק יושלם ע"י תוספת ניקוד למשחקונים החסרים לפי( :ממוצע השחקן
בליגה לפני אותו מחזור ,פחות  )20חלקי  ,20לכל משחקון חסר .באין ממוצע אישי לשחקן
במחזור הראשון יקבע הממוצע של השחקן בליגה הקודמת .במידה ולא שיחק בליגה הקודמת
יחושב הניקוד לפי ממוצע קבוצתי של כל שחקני הקבוצה במחזור הקודם.
התוצאה שתיקבע ע"י החישוב הנ"ל תהיה תקפה לכל החישובים בטופס המשחק אבל לא
תחשב לצורך הממוצע האישי של השחקן.
במידה והשחקן התאושש מהפציעה ,לא יוכל לחזור לשחק בהרכב הקבוצה במהלך המשחקים
באותו מחזור ליגה.
למשחק הבא תציב הקבוצה שחקן אחר מתוך סגל הקבוצה .במידה ואין שחקן מחליף יחשב
הדבר כאילו לא הגיע שחקן .המשחק ימשך ,לשחקן החסר ירשמו  0פינים וכל חישובי
הנקודות ,כולל סה"כ של המשחק והטוטאל הסופי יעשה לפי הנאמר בסעיף  22הדן בקבוצות
בעלי הרכב חסר.
שחקן שהגיע פצוע ו1או אינו יכול לשחק ,יחשב כשחקן שלא הגיע.
שחקן שהפסיק לשחק בשל פציעה – לא יקבל נקודות ניצחון באם בעקבות החישוב לפי סעיף
 2.21.2תהיה התוצאה שלו גבוהה מהיריב.

 .2.21.7שחקן המתחרה מול שחקן שיצא בשל פציעה לא יקבל נקודות ניצחון במידה והתוצאה שהשיג
אינה גבוהה מזו שחושבה לפי  .2.21.2במקרה של תיקו יקבל השחקן המשחק ½ נקודה ואילו
השחקן הפצוע לא יקבל נקודת זכות.

 .20הופעה – תלבושת
 .20.2תלבושת אחידה :כל קבוצה תופיע למשחקים בתלבושת אחידה של האגודה:
 .20.2.2חולצה עם סמל ו1או שם האגודה בצורה ברורה .שם האגודה יהיה בהדפסה או רקמה במקום
בולט.
 .20.2.2החולצה לא חייבת להיות עם צווארון.
 .20.2.1החולצות של כל שחקני הקבוצה חייבות להיות זהות בצבע ודומות מאד בצורה ובכיתובים
עליה .מותר המשחק בחולצות עם שמות ספונסרים שונים .למען הסר ספק – מותר לשחק
בחולצה בגוון מאד דומה (בשל חידוש מלאי או החלפת יצרן ) :במקרה זה הכיתובים
וההדפסות על החולצות של כל חברי הקבוצה צריכים להיות זהים.
 .20.2.2מותרת הדפסת שם שחקן על החולצה ובלבד ששאר השחקנים בקבוצה יישאו גם כן את
שמותיהם במיקום אחיד.
 .20.2.1חל איסור לשחק בחולצה מאולתרת ו1או הפוכה ו1או עם מדבקות מאולתרות כלשהן.
 .20.2.6אין חובה על חברי הקבוצה להופיע במכנסיים זהות.
 .20.2שחקן שיופיע ללא תלבושת האגודה או בתלבושת לא זהה לשאר חברי הקבוצה (כמתואר למעלה) – לא
יוכל לשחק ויחשב הדבר כאילו לא הופיע כלל.
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.20.1
.20.2
.20.1

.20.6

.20.7

על הגברים חל איסור לשחק עם מכנסיים קצרים או מכנסי  .112לנשים מותר לשחק בחצאית ,מכנסיים
ארוכים וקצרים ,מכנסי  112או ברמודה.
חל איסור על משחק במכנסיים או חצאיות מבד ג'ינס .
המכנס המותר לשחק יהיו בצבע אחיד ,מחויט או טרנינג (על הטרנינג מותרים פסי הבד בצבע שונה
המהווים חלק בלתי נפרד ממנו) .
 חל איסור לשחק במכנסיים או טרנינג בשלל צבעים ,לא מכנסים פרחוניים ,לא מנומרים ולא
מכנסי שרוול של "שפת הים".
 חל איסור לשחק במכנסי עבודה "דגמ"ח" עם כיסים חיצוניים ,בצדדים.
בתחילת המשחקים ימסור ראש קבוצה לשופט את שמות השחקנים מקבוצתו הנוכחים במקום .השופט
(או ראש קבוצה בהעדר שופט ה.כ.י ).יבדוק את חוקיות ותקינות תלבושות כל השחקנים הנוכחים לפני
תחילת המשחקים ויציין זאת בכתב (שמית) על גבי דו"ח השיפוט .השחקנים שנבדקו כנ"ל ע"י שופט
ה.כ.י מוסמך ואושרו כמופיעים בתלבושת כנדרש ימשיכו לשחק עד סיום כל משחק .כל השגה או
ערעור ימסרו בכתב ע"י הצדדים לוועד המנהל להכרעה.
למען הסר ספק  :שחקן שלגביו נקבע ,בתחילת משחק ,כי אינו מופיע בתלבושת תקינה – לא יוכל
להתחיל במשחק ובמידה ועשה כן יחשב כשחקן לא חוקי .לגבי שחקן שהחל במשחק ובמהלכו ימצא
שהוא משחק בתלבושת לא תקינה כנ"ל  -יסיים את המשחק הנדון ולא יוכל להמשיך בשאר המשחקים
אלא אם הוסדרה תקינות התלבושת.

 .22שיטת הניקוד
למרות שהתחרות הנה קבוצתית יש אלמנט של תחרות אישית בין חברי קבוצות האגודות להשגת נקודות
עבור קבוצתם .להלן נקודות הניצחון שתקבל הקבוצה בשל הישגים אישיים של חברי הקבוצה בליגת
הנשים ,הגברים והסניורים :
 .22.2הקבוצה תקבל נקודה אחת על כל ניצחון אישי של שחקן הקבוצה שהשיג תוצאה טובה יותר
משחקן הקבוצה המתחרה ,שנגדו שיחק .במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה ½ נקודה.
 .22.2לתחרויות בליגות הגברים (בתחרויות שמתמודדים  6שחקנים מכל קבוצה) :ניצחון בסך
הנקודות הקבוצתי של השחקנים באותו מסלול (סה"כ מסך) יקנה לקבוצה  2נקודה .במקרה של
שוויון תקבל כל קבוצה ½ נקודה.
 .22.1ניצחון בסך הנקודות הקבוצתי בכל משחק (סה"כ שני המסכים לגברים) יקנה לקבוצת
גברים  1נקודות ,לקבוצת נשים וסניורים  2נקודות  .במקרה של שוויון בתוצאה הקבוצתית תקבל
כל קבוצה  2.1נקודות (נשים וסניורים נקודה אחת).
 .22.2על הסך הכל הכללי (טוטאל של  1משחקים) תקבל הקבוצה המנצחת  1נקודות נוספות.
במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה  2.1נקודות.
 .22.1הניקוד הנ"ל (סה"כ לקבוצות גברים =  60נקודות ,סה"כ לקבוצות נשים וסניורים

=  10נקודות) ישמש כ"הפרש ניקוד".
 .22.6בסיום ההתמודדות תקבל הקבוצה שהשיגה יותר נקודות כנ"ל –  2נקודות עבור
הנצחון .הקבוצה המפסידה תקבל נקודה אחת .במקרה של הפסד טכני – לא תקבל הקבוצה
נקודות כלל .במקרה של שיויון בניקוד כנ"ל ( – )10:10תקבל כל קבוצה  2.1נקודות ללא תלות
בסה"כ הפינים שהושגו.
 .22.7במהלך הליגה יקבע הדירוג בטבלה ע"י מספר הנקודות לכל קבוצה .במקרה של שוויון בנקודות
בין שתי קבוצות או יותר יקבע הדירוג בטבלה ע"י סה"כ "הפרשי הניקוד" שצברה כל קבוצה.
לא תהיה התיחסות לסה"כ הפינים.
 .22.8בליגות הגברים והסניורים בה משחקות נשים יחד עם גברים לא יינתן תוספת1הנדיקפ לנשים.
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 .22.2להלן שיטת הניקוד במקרה של קבוצה מתחרה בהרכב חסר .לפי האמור בסעיפים
 22.2ו 22.20 -קבוצת גברים בהרכב קבוצתי חסר תוכל לזכות במלוא הנקודות רק במסלולים
שבהם משחקים  1שחקנים .למסלולים שלהם הרכב חסר ,של פחות מ –  1שחקנים יחול
העיקרון :קבוצה שבהרכב חסר לא תזכה בנקודות ניצחון כלל (לא נקודות ניצחון אישי ולא
נקודות נצחון קבוצתי) ואילו הקבוצה שבהרכב המלא לא תזכה בנקודות ניצחון מההפקר.
 .22.20קבוצת גברים יכולה לזכות ב"נקודת המסך" עבור מסלול (לפי סעיף  ,)22.2רק עבור מסלול שבו
יש הרכב מלא של  1שחקנים.
 .22.22שחקן מהקבוצה שבהרכב המלא המתמודד מול שחקן שקבוצתו בהרכב חסר חייב להשיג תוצאה
גבוהה יותר בתחרות ביניהם על מנת לזכות בנקודת הניצחון (לפי סעיף  .)22.2במקרה של שוויון
תזכה הקבוצה שבהרכב המלא ב – ½ נקודה.
 .22.22שחקן המתמודד מול שחקן חסר יזכה בנקודת הניצחון ללא תלות בתוצאה שהשיג.
 .22.21קבוצה שבהרכב מלא המתמודדת מול קבוצה שבהרכב חסר חייבת להשיג סה"כ פינים גבוה מזה
של הקבוצה שבהרכב החסר כדי לזכות בנקודות הקבוצתיות .סה"כ הפינים לקבוצה בעלת הרכב
חסר יהיה חיבור התוצאות שהשיגו השחקנים ששיחקו .לצורך החישוב הקבוצתי ירשמו ()0
פינים לכל שחקן חסר.
 .22.22קבוצה שהחלה במשחק עם הרכב חסר והרכבה הושלם במהלך המשחק ,תוכל לזכות בנקודות
ניצחון עבור טוטאל כללי  ,באם סה"כ הפינים שצברה במשחקים באותו מחזור יהיה גבוה מזה
של הקבוצה המתחרה.
 .22.21תוצאות גבוהות (שיאים אישיים) שיושגו ע"י שחקני הקבוצה שבהרכב החסר תוכרנה כשיאים.

 .22תחילת המשחקים ,איחורים וקביעת ניקוד בשל איחור
.22.2
.22.2
.22.1
.22.2
.22.1
.22.6
.22.7

התחרויות תתקיימנה בימי חמישי לגברים ,בימי ד' ו-ה' לנשים ובימי שישי לסניורים.
שעת תחילת המשחקים הראשית בימי רביעי וחמישי  28:10 :למעט המקרים שמצוינים
בתוכנית המשחקים .שעת תחילת המשחקים בימי שישי .20:00
ההוראות והנהלים הבאים מתייחסים גם לליגות הסניורים .זמני תחילת המשחקים וזמני
החימום כפי שמתוארים להלן יילקחו בהתאמה לשעת תחילת המשחקים בכל ליגה וקטגוריה.
תחילת החימום בדיוק בזמן :לא יהיה זמן המתנה לקבוצה או שחקן מאחר .בדיוק בשעה 28:10
מתחילים בחימום .בסניורים  . 20:00משך החימום  21דקות.
תחילת המשחקים בדיוק בזמן  :מיד לאחר סיום החימום ,מתחילים לשחק .חל איסור על קבוצה
לחכות לקבוצה או לשחקן המאחרים ,מכל סיבה שהיא .על קבוצה שלא תחל במשחק מיד לאחר
החימום יוטל קנס בסך  100ש"ח ולראש הקבוצה (קפטן) יוצא כרטיס צהוב ע"י השופט.
על מנת שניתן יהיה להתחיל את המשחק הראשון בדיוק בזמן ,לפי האמור בסעיף  :22.1יש
להקפיד על קביעת הרכבי הקבוצות במהלך החימום .במידה והוראה זו לא בוצעה ,יוציא השופט
כרטיס צהוב לראשי הקבוצות (קפטן) שלא עשו כן.
למרות האמור בסעיפים  22.2ו –  22.1ולא בסתירה אליהן :ניתנת בזאת הזכות לקפטנים של
הקבוצות המתחרות ,בהסכמה ובאישור השופט ,להחליט על תחילת החימום לפני המועד המצוין
בתקנון (ובהתאמה להתחיל לשחק מוקדם יותר) ובלבד שהחימום לא יחל לפני  .28:20לאחר
חימום של  21דקות יחלו במשחק.

 .22.8מהרגע שהשחקן הראשון של אחת הקבוצות זרק את הזריקה הראשונה – מתחיל
המשחק .מאותו הרגע לא יוכל שחקן מאחר להצטרף למשחק (הדבר אמור לגבי כל משחק
בנפרד) .כמו כן ,מרגע זה ,אין אפשרות לשנות את רשימת שחקני ההרכב ולא את סדר הופעתם
כפי שנרשם בטופס המשחק.
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 .22.2אין הרכב חוקי של  6שחקנים בקבוצת גברים בליגות העל ,הלאומית או הארצית במשחק
הראשון ,תיקבע תוצאת המפגש לפי התוצאות שישיגו השחקנים שהגיעו .השחקנים
שבמסלולים המלאים בהרכב של לפחות  1שחקנים במסלול (מכל קבוצה) יוכלו לזכות בכל
האפשרויות של צבירת ניקוד למרות שחלק מהקבוצה חסרה שחקנים ,במסלולים המתחרים
הנוספים.
 .22.20במסלולים שבהם אין לפחות  1שחקנים ,שחקן מהקבוצה החסרה לא יכול כלל לזכות בנקודת
"ניצחון אישי" ואילו שחקן מהקבוצה המלאה יזכה בנקודת ה"ניצחון האישי" רק במידה והשיג
תוצאה גבוהה יותר מהשחקן המוצב מולו ,שוויון יקנה ½ נקודה רק לשחקן שקבוצתו בעלת הרכב
שחקנים חוקי .שחקן המתחרה מול "השחקן החסר" יזכה בניצחון ללא תלות בתוצאה שהשיג.
ראה סעיף  22.22שהינו חלק בלתי נפרד מסעיף זה.
 .22.22בקבוצת סניורים ונשים שבהם משחקים בהרכבים של  1שחקנים1יות יחשב הפסד

טכני במידה ואין הרכב מינימלי של  2שחקנים1יות.
 .22.22.2שחקני קבוצת גברים החסרה הרכב של לפחות  1שחקנים במסלול ישחקו עבור
הממוצע האישי והטוטל הקבוצתי  .על קבוצת גברים1נשים או סניורים בעלת הרכב
חסר במשחק ה 2-יוטל קנס של .₪ 210
 .22.22.2במקרה והקבוצה החסרה הנה בעלת שחקן אחד  ,יקבע ניצחון טכני בתוצאה 0:7
לגברים  2:0 ,לנשים ולסניורים.
 .22.22.1קבוצת סניורים או נשים שיופיעו בהרכב של  2שחקנים יוכלו לזכות בניצחונות
אישיים וכן בטוטאל קבוצתי כאשר השחקן1ית השלישי1ת יחשב שמי שהשיג1ה 0
נקודות .
 .22.22באם גם במשחק השני אין הרכב מלא של שחקנים בקבוצה ,יחושבו הנקודות לפי האמור
בסעיפים  22.2ו 22.20-הנ"ל  .על הקבוצה בעלת ההרכב החסר גם במשחק ה 2-יוטל קנס כולל
של  110ש"ח.
 .22.21באם גם במשחק השלישי אין הרכב מלא של שחקנים בקבוצה ,יחושבו הנקודות לפי האמור
בסעיפים  22.2ו 22.20-הנ"ל  .על הקבוצה בעלת ההרכב החסר גם במשחק ה 1-יוטל קנס כולל
של  100ש"ח.
 .22.22באם גם במשחק הרביעי והחמישי אין הרכב מלא של שחקנים בקבוצה יחושבו הנקודות לפי
האמור בסעיפים  22.2ו –  22.20הנ"ל  .על קבוצה זו יוטל קנס כולל של .₪ 2,000
 .22.21במקרה ועד המשחק הרביעי לא הגיעו שחקנים כדי ליצור לפחות  1שחקנים
בקבוצת גברים  ,או לפחות  2שחקנים בקבוצת נשים או סניורים – יקבע הפסד טכני
כדלהלן 0 : 20 :לגברים 0 : 20 ,לנשים וסניורים  .על הקבוצה בעלת ההרכב החסר יוטל ,כאמור,
קנס של  .₪ 2,000לשחקנים שהגיעו מהקבוצה החסרה ניתנת האפשרות לשחק על הממוצע
האישי .
 .22.26במידה ולשתי הקבוצות חסרים שחקנים בשלב כלשהו של המשחק ,תיקבע תוצאה לפי ההנחיות
שלמעלה (כל  1שחקנים במסלול יוכלו לזכות במלוא הנקודות כנ"ל) .במידה ולשתי הקבוצות
פחות מ –  1שחקנים תיקבע התוצאה של ( 0:0אפס נקודות לכל קבוצה) ושתי הקבוצות ייענשו
כנ"ל .שחקני הקבוצה שהגיעו ישחקו עבור הממוצע האישי .
 .22.27כדי לזכות בניצחון הטכני חייבת הקבוצה שהגיעה לשחק בהרכב מלא את כל

מכסת המשחקים .תוצאות המשחקים יחשבו לכל דבר ועניין ,כולל שיאים – באם
יושגו.
 .22.28הוועד המנהל רשאי לזמן אגודה ,שעברה עבירת משמעת חמורה ו1או שאיחרה כמה פעמים
למשחקים ו1או לא הופיעה יותר מפעם אחת ,לוועדת משמעת ולבקש הטלת עונש כספי או אחר,
נוסף ,על הקבוע בתקנון.
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 .21מועדונים מארחים ודרישות טכניות
 .21.2המועדונים המארחים של כל ליגה יהיו רק מתוך המועדונים שעמדו בביקורת מקדימה של
הוועדה הטכנית של התאחדות הכדורת בישראל ולפי החלטת הוועד המנהל בהתאם למתכונת כל
ליגה.
 .21.2המרכזים שבהם יתקיימו התחרויות יצטרכו לעמוד בדרישות מינימום שנקבעו ע"י הוועד המנהל
בשיתוף הוועדה הטכנית.
 .21.1באחריות הקבוצה המארחת לוודא כי המסלולים במועדון הביתי שבו הנה מארחת יהיו פנויים
ומוכנים למשחק ליגה במועד לפי תוכנית המשחקים .במידה והמסלולים במועדון המארח אינם
פנויים למשחק ליגה כנדרש ,תהיה זכאית הקבוצה האורחת לניצחון טכני לאחר שעברו  20דקות
מהמועד המתוכנן של תחילת המשחק .יובהר כאן כי הקבוצה האורחת אינה זכאית

אוטומטית לנצחון הטכני כנ"ל אלה לאחר בירור הנושא ,במיידי בטלפון ,מול יו"ר
ההתאחדות או בהיעדרו ,עם סגן היו"ר ,שיקבע את זכאותה של הקבוצה האורחת
לנצחון הטכני.
 .21.1.2בסמכות הועד המנהל לברר סוגיה זאת ולקבוע באם הקבוצה המארחת לא נקטה בכל
האמצעים הנדרשים ,כמתואר מעלה ,לקיום המשחק כהלכה.
 .21.1.2להלן האמצעים שהקבוצה המארחת חייבת לנקוט :
 רישום הזמנת המסלולים ביומן הבאולינג.
 וידוא הרישום ביום המשחק.

 .21.2דרישות המינימום לאירוח משחקים במועדון באולינג הם:
 .21.2.2למועדון  8מסלולים לפחות.
 .21.2.2קו פסילה תקין ופועל בכל המסלולים (ראה סעיף  21.1להלן).
 .21.2.1שטיפת המסלולים תיעשה במכונת שטיפה תקנית.
 .21.2.2שימון המסלולים יעשה במכונת שימון תקנית.
 .21.2.1מסכי טלוויזיה לתצוגת התוצאות.
 .21.2.6מיקום פינים לפי התקן.
 .21.2.7תקינות ומשקל הפינים לפי התקן.
 .21.2.8מסלולי משחק תקניים.
 .21.2.2מסלול הגישה ( )APPROACHתיקני.
 .21.2.20במהלך כל התחרות יהיה נוכח במקום טכנאי מקומי מוסמך.
 .21.2.22מסלול אחד הגובל במסלולים שבהם מתקיימים משחקי הליגה יהיה ריק או שישחקו
בו רק שחקני ליגה שישמרו על כללי העלייה למסלול או שתוצב מחיצה להפרדה בין
המסלולים.
 .21.1הפעלת קו הפאול במהלך משחקי ליגות ה.כ.י.
 .21.1.2על האגודות לדאוג כי הפאול ליין במרכז הבאולינג המארח יהיה תקין לקראת כל
משחק.
 .21.1.2במקרה וקו הפאול לא פועל כנדרש או מתקלקל במהלך המשחקים – יש לנהוג כפי
שנוהגים במקרה של תקלה במסלול – מתקנים או עוברים למסלולים תקינים.
 .21.1.1במקרה ולא ניתן לתקן או לעבור מסלולים יש להציב " שופט קו פאול" מוסכם
ולהמשיך במשחק בהנחיה ושיפוט של הקפטנים.
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 .21.6הוועדה הטכנית של ה.כ.י .תבדוק את המרכזים המועמדים לאירוח ותעביר דו"ח לוועד המנהל
על תקינותם .לפי דו"ח זה יחליט הוועד המנהל באיזה מועדונים יתקיימו משחקי הליגות של
ה.כ.י.
 .21.7הוועדה הטכנית תנפיק אישורי הסמכה למועדון .האישור יהיה בתוקף לשנה אחת או שנתיים,
לפי החלטות הועד המנהל לאותה עונה .הוועדה הטכנית מוסמכת לבצע בדיקה חוזרת ולהמליץ
פסילת מרכז משחקים בכל עת שבו התנאים לא יעמדו בדרישות הנ"ל.
 .21.8על האגודה המארחת מוטלת החובה לוודא כי המסלולים יוכנו לפי הכללים הטכניים
האופטימליים.

 .21.2פיקוח על השימון במועדון המארח (סעיף זה יופעל ,רק לאחר הודעה מיוחדת
של הועד המנהל):
.21.2.2

כל אגודה יכולה לקבוע את תוכנית השימון במרכז הבאולינג בו הינה מארחת את
משחקי הבית שלה במסגרת ליגות ה.כ.י.
במרכז באולינג בו פעילות מספר אגודות ,יכולות להיות מספר תכניות שימון על פי
מספר הקבוצות המארחות .למען הסר ספק ,כל אגודה יכולה לקבוע לעצמה תכנית
שימון שונה וייחודית.
על האגודות להעביר להתאחדות את תרשים תוכנת השימון שנקבעה כתכנית למשחקי
הבית שלה במסגרת ליגות ה.כ.י ואת מספרה במכונת השימון.
התוכנה תעבור בדיקה של הועדה הטכנית על מנת לבחון באם הינה עומדת בדרישות
השימון המותרות והמקובלות .במידה ותאושר התכנית היא תפורסם באתר
ההתאחדות כולל מספרה במכונת השימון.

.21.2.1

לכל אגודה תינתן אפשרות להגיש בקשה לשינוי התכנית פעמיים במהלך כל עונה .כל
בקשה תיבדק לגופה ע"י הועדה הטכנית ובמידה ותאושר תפורסם באתר ההתאחדות
ותהיה תקפה עד לשינוי אחר שיאושר.
על האגודות חובה לדאוג כי שימון המסלולים במשחקי הבית שלהן במסגרת ליגות
ה.כ.י ,ייעשה בתוכנית השימון שאושרה ע"י הועדה הטכנית ופורסמה באתר
ההתאחדות.
הטכנאי במתקן המארח חייב להשאיר את מכונת השימון במצב בה סיים את פעולת
שימון המסלולים ,וחל איסור מוחלט לבצע שינויים כל שהם בתכנית השימון כפי
שהוגדרה במכונה.
בכל מקרה בו יימצא כי לא בוצע שימון עפ"י התכנית המאושרת שפורסמה ברבים,
האגודה המארחת תישא באחריות לעניין זה.
במקרה ותוכנית השימון תמצא כלא מתאימה לתוכנית השימון המאושרת ,תישא
האגודה המארחת בענישה כדלקמן  :הפסד טכני במשחק וקנס של .₪ 1,000
ההתאחדות רשאית לזמן את האגודה לועדת המשמעת.

.21.2.2
.21.2.1
.21.2.2

.21.2.6
.21.2.7
.21.2.8
.21.2.2

 .21.2.20להלן אמצעי הבקרה המורשים ע"י ההתאחדות :
 בדיקות פתע של הועדה הטכנית או מי שיוסמך על ידה.
 לפני כל מחזור משחקים רשאי ראש הקבוצה האורחת להגיע כשעה לפני תחילת
החימום ולצפות בתהליך השימון .למען הסר ספק ,על המרכז המארח להתחיל
בשימון המסלולים בשעה  27:10ולא לפני כן (לליגות הסניורים  .)02:00במידה וראש
הקבוצה האורחת יאחר לבדיקתו ,רשאי המרכז המארח להתחיל בהכנת המסלולים
ללא נוכחותו.
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ראש הקבוצה האורחת יוודא כי השימון מבוצע באמצעות תוכנת השימון שמספרה
מפורסם באתר ה.כ.י וכי השימון נעשה בצורה נאותה.
ראש הקבוצה האורחת יוודא בסיום פעולת השימון כי לא נעשה שינוי במספר תוכנת
השימון.
במידה ובמהלך המשחק הראשון ,או החימום ,יתעורר חשש כי השימון אינו מתאים
למפורסם תהיה לקפטן הקבוצה האורחת האפשרות להזמין נציג הועדה הטכנית או
מי שהוסמך על ידו כדי לבצע בדיקה האם נתוני התוכנה הנמצאים במכונת השימון,
שמספרה מפורסם באתר ה.כ.י ,זהה לתוכנת השימון המפורסמת באתר.
למען הסר ספק – במקרה של תלונה או חשש כנ"ל  -המשחקים ימשכו כרגיל עד
סיומן.
במידה ויתברר כי נתוני התוכנה במכונת השימון זהים לתוכנה שפורסמה באתר ה.כ.י
– תשא הקבוצה האורחת במלוא עלות הבדיקה.
בכל מקרה שיתברר שהשימון לא נעשה בצורה שתוארה בנוהל זה – תהיה האגודה
המארחת אחראית לכך ותישא בתוצאות לפי סעיף  21.2.2לעיל.

.21.20אירוח משחקים בשיטת בית וחוץ:
 .21.20.2המסלולים במרכז הבאולינג המארח יקבעו ע"י הקבוצה המארחת.
 .21.20.2הוועד המנהל ישבץ בתוכנית המשחקים של בית וחוץ מרכזים מארחים בהתאם
למרכזים שבהם הקבוצות מקיימות את ליגות הבית.
 .21.20.1במשחקי הנשים והסניורים  ,כאשר כל קבוצות הליגה מתארחות במרכז באולינג אחד
תהיה הקבוצה המארחת זכאית לבחור ראשונה את המסלולים שבהם היא מעונינת
לשחק ושאר הקבוצות ישובצו למסלולים בהגרלה .חובה שכל המשחקים בליגה
המסוימת יתקיימו במסלולים צמודים1סמוכים.
 .21.20.2כל המסלולים של מחזור ליגת נשים ו1או סניורים יהיו משומנים באותו
שימון .קבוצות מאגודות שונות המשחקות באותו מרכז באולינג אינן רשאיות לשמן
בתוכנית שימון שונה מסלולים מסוימים בשונה ממסלולים אחרים באותו מחזור ליגה.
 .21.20.1קבוצה המשתתפת בליגה המתקיימת בשיטת בית וחוץ יכולה לבחור מראש מועדון
אחר ,מאושר ,לאירוח משחקי הבית שלה .על האגודה להודיע בכתב ,על רצונה בכך
לפני תחילת משחקי הליגות.
 .21.20.6קבוצה יכולה לקבוע ביתיות שונה לקראת שלב משחקי ההכרעה .המועדון המארח
חייב להיות מאושר ע"י ה.כ.י .יש להודיע על כך להתאחדות לפני סיום שלב הליגה
הרגילה.
 .21.20.7במידה והמועדון המארח את משחקי הבית יפסל ע"י הוועדה הטכנית או יסגר  -תינתן
האפשרות לקבוצות האגודה לקבוע מועדון בית מארח אחר ,שחייב להיות מועדון
מאושר .מועדון זה ישמש את קבוצות האגודה לכל משחקי הבית עד תום העונה
הנוכחית .באחריות הקבוצה להודיע על הביתיות האלטרנטיבית עד שבוע לפני מחזור
הליגה הקרוב ובמידה ולא תעשה כן ,יקבע הוועד המנהל מועדון אחר חלופי למשחקי
הבית של הקבוצות עד תום העונה .במידה והמועדון שנפסל יאושר שנית תחזורנה
הקבוצות לארח את משחקי הבית במועדון זה לפי לוח המשחקים המקורי .כל שינוי
ביתיות חייב לקבל אישור בכתב של הוועד המנהל.
 .21.20.8אגודה יכולה לשנות את ביתיותה ,מכל סיבה שהיא ,פעם אחת במהלך עונת
המשחקים .במקרה זה לא תוכל האגודה לחזור לשחק במועדון "הבית" הקודם עד סוף
העונה.
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 .22הוראות כלליות ,משמעת ושיפוט
 .22.2כללי המשחק וההתנהגות לפי תקנון זה ובכפוף לנוהלי ה.כ.י והאירגון הבינלאומי .
 .22.2אין לעשן ,לשתות או לאכול בכל שטח המשחק הכולל מסלולים ומקום ישיבת השחקנים
המשתתפים.
 .22.1חל איסור העישון על השחקנים המשתתפים בפועל :
 .22.1.2לשחקן אסור לעשן כל זמן שהינו פעיל במסגרת המשחקים.
 .22.1.2שחקן שממשיך לשחק במשחק הבא הינו שחקן פעיל ולא יוכל לעשן בין המשחקים.
 .22.1.1שחקן שמוחלף ואינו משתתף במשחק הבא ,יוכל לצאת ולעשן במקום המיועד לכך
ובמשחק שלאחריו יוכל להיכנס ולשחק.
 .22.1.2שחקן שיעשן בין המשחקים למרות האמור מעלה ויעלה לשחק יקבע כ"שחקן לא
חוקי" על כל המשמעויות הנובעות מכך (תוצאת משחקו תיחשב  0ועל קבוצתו יוטל
קנס כספי לפי המתחייב בתקנון לשחקן שלא הופיע כלל).
 .22.1.1במקרה ושחקן נצפה כמעשן יש לפנות לשופט ובהעדרו לקפטן הקבוצה היריבה
ולדאוג כי השחקן המעשן שלא כחוק לא ישולב במשחק הבא .שחקן שלמרות זאת
יעלה לשחק יחשב כ"שחקן לא חוקי" ותוצאת משחקו תיחשב .0
 .22.2חל איסור על שחקן המשתתף בהרכב הקבוצה לשתות משקאות אלכוהוליים (כולל בירה)
במהלך המשחקים .שחקן שישתה משקאות אלכוהוליים – לא יוכל להיכנס להרכב הקבוצה
באותו הערב .שחקן שישחק למרות ששתה שלא כדין יחשב כשחקן לא חוקי ,שחקן שלא
הגיע כלל עם כל המשמעויות לכך.

 .22.1לפי הוראות ה:ETBF -

.22.6
.22.7

.22.8
.22.2
.22.20

 .22.1.2חל איסור על ניקוי כדור המשחק בחומר נוזלי במהלך כל "בלוק" משחקים (בליגות
ה.כ.י – במהלך כל המשחקים ,כל זמן שהשחקן פעיל).
 .22.1.2אסור הטיפול בשינוי פני הכדור (שיוף בנייר זכוכית וכד') במהלך כל "בלוק"
משחקים (בליגות ה.כ.י – במהלך כל המשחקים ,כל זמן שהשחקן פעיל).
 .22.1.1חל איסור להשתמש בחומר הגורם להחלקה (כגון טלק וכד') על נעלי השחקן במהלך
המשחקים.
חל איסור מוחלט להגיע למשטח המשחקים והמסלולים עם טלפון סלולרי פועל.
אין לעכב מהלך משחק בשל סיבות שאינן קשורות למשחק :במהלך התחרות כשמגיע תורו
של שחקן לשחק ואינו משחק בגלל היעדרות מהמסלול ו1או 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 "כרטיס אזהרה צהוב".
התאחדות הכדורת בישראל תכשיר ותסמיך שופטים שימונו לשפוט במשחקי ליגות
ההתאחדות.
על השופט חלה חובה למלא דו"ח שיפוט ולהתייחס לכל סעיפי הדו"ח .דו"ח השיפוט יועבר
להתאחדות הכדורת בצירוף טופס התוצאות ,לפי ההנחיות שיקבעו ע"י הוועד המנהל.
לא הופיעו שופטים מוסמכים – ישמשו הקפטנים כשופטים בפועל .סמכותם של
הקפטנים במקרה זה ,תהיה מוגבלת .החלטות בקשר לפירושי חוקת הבאולינג יועברו בכתב
להחלטת הועד המנהל.
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 .22.22השופטים יוציאו כרטיסי אזהרה צהובים וכרטיסי הרחקה אדומים לפי הנוהל הבא:
 .22.22.2השופט יציג את הכרטיס בפני השחקן בצורה ברורה שלא תשאיר שום ספק כי הוצא
לו כרטיס.
 .22.22.2השופט יודיע לשחקן את סיבת הוצאת הכרטיס.
 .22.22.1השופט יודיע לקפטן הקבוצה לגבי כל כרטיס שהוצא לשחקן קבוצתו ואת הסיבה
לכך.
 .22.22.2השופט ירשום בדו"ח השיפוט את שמו של השחקן שהוצא לו כרטיס אזהרה או
הרחקה ויציין:
 שם השחקן
 מהות העבירה
 באיזה משחק היה המקרה
 יש להוסיף כל פרט רלוונטי  ,כולל דברי התגובה של השחקן המוזהר או המורחק.
 .22.22כרטיס צהוב:
 .22.22.2שחקן שהוצא לו כרטיס צהוב ימשיך את משחקו כרגיל.
 .22.22.2לשחקן שהוצא לו כרטיס צהוב שני באותו מחזור ,על כל עבירה ,יוצג הכרטיס האדום
והוא יפסיק את משחקו מיידית .ראה סעיף .22.20
 .22.22.1שחקן שהוצא לו כרטיס צהוב יקבל על כך הודעה בכתב.
 .22.22.2לאחר שצבר  2כרטיסים צהובים על אותה עבירה במהלך כל העונה או  1כרטיסים
צהובים על עבירות שונות ,יורחק אוטומטית ממחזור המשחקים הבא .השחקן יקבל
הודעה בכתב על כך.
 .22.22.1הוועד המנהל ,בהתייחס לעברו המשמעתי וחומרת העבירה ,יחליט באם לזמן את
השחקן לוועדת משמעת.
 .22.22.6הכרטיסים הצהובים לא ימשיכו להצטבר מעונה לעונה.
.22.21כרטיס אדום:
 .22.21.2שחקן שהוצא לו כרטיס אדום יפסיק את משחקו מיידית ברגע הוצאת הכרטיס
האדום.
 .22.21.2לשחקן ירשם אפס ( )0נקודות לכל פריים שעל השחקן להשלים עד סיום המשחק.
 .22.21.1השחקן לא יוכל לחזור לשחק עד סיום המחזור.
 .22.21.2הקבוצה יכולה לשלב שחקן אחר במשחק הבא של אותו מחזור.
 .22.21.1לשחקן תהיה הרחקה אוטומטית ממחזור המשחקים הבא .שחקן שיורחק ממחזור
הליגה האחרון (כולל משחקי ההכרעה) ירצה את ההרחקה האוטומטית במחזור
הליגה הראשון בעונה הבאה.
 .22.21.6הוועד המנהל ,בהתייחס לעברו המשמעתי וחומרת העבירה ,יחליט באם לזמן את
השחקן המורחק לוועדת משמעת.
 .22.22חל איסור מוחלט להמר ,בכל צורה שהיא ,במהלך משחקי ליגות ההתאחדות.

השחקנים המהמרים והקבוצה ששחקניה יתפסו מהמרים יועמדו לוועדת
משמעת.
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 .21דחיית משחקים
 .21.2אין אפשרות לדחיית משחקים בהסכמה בין הקבוצות המתחרים ,בינם לבין עצמם ללא קבלת
אישור מראש מההתאחדות .במקרה של סיכום כזה יפסק לקבוצות אלה הפסד טכני בתוצאה
של  0נקודות לכל קבוצה וקנס כספי של .₪ 2,000
 .21.2במקרים 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.
 .21.1לקבוצה שמשורותיה נעדרים  2שחקנים ויותר בגין שליחות מטעם ההתאחדות לחו"ל תינתן
הזכות לאישור דחיית משחק וזאת בהתאם לנוהל שמתואר בהמשך.
 .21.2קבוצה ששלושה שחקנים או יותר משחקניה הרשומים ברשימת השחקנים של הקבוצה
יקבלו צו גיוס1צו  ,8תהיה רשאית לדחות משחק .יש להעביר בהקדם את העתקי צווי
הגיוס1צווי  8להתאחדות שתקבע מועד חדש למשחק.
 .21.1במקרים מיוחדים ,ובהודעה של לפחות  7ימים מראש ,יכולה קבוצה לבקש דחיית או הקדמת
משחק ליגה .במקרה של הסכמה בין שתי הקבוצות ובאישור מראש של ההתאחדות ניתן
להקדים או לדחות משחק בהתראה קצרה יותר עד ל 1-ימים לפני קיום המשחק :
 .21.1.2הבקשה חייבת להיות בכתב.
 .21.1.2במידה והההתאחדות מוצאת לנכון להיענות לדרישת הדחייה חייב המשחק להיערך עד
המחזור הבא ובאותו מועדון מארח שבו אמור המשחק להתקיים.
 .21.1.1בכל 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 אישורה של ההתאחדות .ללא אישור בכתב ע"י "הודעת ספורט" אין אפשרות
דחיית משחק.
 .21.1.2הקבוצה המבקשת את השינוי תחויב ב"אגרת שינוי מועד" בסך  200ש"ח,
שתועבר עם הבקשה לגזבר ההתאחדות .במקרים מיוחדים מוסמך הועד המנהל לאשר
אי תשלום "אגרת שינוי מועד" ,החלטה על כך תרשם בפרוטוקול הועד המנהל.
 .21.1.1לכל קבוצה ,בכל ליגה ,ניתנת הזכות לדחייה או הקדמה של משחק אחד

בעונה ללא תשלום "אגרת שינוי מועד".
 .21.1.6במידה והקבוצה המתחרה אינה מסכימה לבקשת הדחייה רשאית הקבוצה המבקשת
שינוי לערער בפני הוועד המנהל .הוועד המנהל הוא שיכריע בסוגיה זו .החלטת הועד
המנהל סופית.
 .21.6אין לדחות את המחזור האחרון בליגה ולא את מועדי משחקי ההכרעה.
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 .26גביעים ומדליות.
 .26.2גברים  -ליגת על ,ליגה לאומית ,ליגות ארציות.
.26.2.2
.26.2.2
.26.2.1
.26.2.2

.26.2.1
.26.2.6
.26.2.7

גביע לקבוצה במקום ה –  + 2מדליות לכל שחקני הקבוצה.
גביע לקבוצה במקום ה –  + 2מדליות לכל שחקני הקבוצה.
גביע לקבוצה במקום ה –  + 1מדליות לכל שחקני הקבוצה.
גביעים ל –  1השחקנים במקומות הראשונים ,בדירוג האישי ,ובלבד ששיחקו לפחות
 70%משחקים ולפחות  6מתוך  20המשחקים ב–  2המחזורים האחרונים של קבוצתם
ולפחות  2משחקים במחזור האחרון של הליגה .במידה ומכסת המשחקים של השחקן
במחזור ה 22-מהווה לפחות  20%מהמשחקים  -השחקן יהיה משוחרר מחובת
ההופעה ב –  2מחזורי הסיום כנ"ל.
גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד.
גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר בסדרת משחקים במחזור ( 1משח ).
מדליות לשחקני הקבוצה שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד,
 6שחקנים.

 .26.2נשים  -ליגת על.
.26.2.2
.26.2.2

.26.2.1
.26.2.2
.26.2.1

גביעים קבוצתיים  -כנ"ל (לפי .) 26.2.1 - 26.2.2
גביעים ל –  1השחקניות במקומות הראשונים ,בדירוג האישי ,ובלבד ששיחקו לפחות
 70%משחקים ולפחות  6מתוך  20המשחקים ב–  2המחזורים האחרונים של קבוצתם
ולפחות  2משחקים במחזור האחרון של הליגה .במידה ומכסת המשחקים של
השחקנית במחזור ה 7-מהווה לפחות  20%מהמשחקים  -השחקנית תיהיה משוחררת
מחובת ההופעה ב –  2מחזורי הסיום כנ"ל.
גביע לשחקנית שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד.
גביע לשחקנית שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר בסדרת משחקים במחזור
( 1משח').
מדליות לשחקני הקבוצה שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד,
 1שחקניות.

 .26.1סניורים  -ליגת על ,ליגה לאומית ,ליגות ארציות .
 .26.1.2גביעים קבוצתיים ואישיים על ממוצע אישי  -כנ"ל (לפי .) 26.2.2 - 26.2.2
 .26.1.2גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד.
 .26.1.1גביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר בסדרת משחקים במחזור ( 1משח').
 .26.1.2מדליות לשחקני הקבוצה שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד,
 1שחקנים.
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 .27ערעורים.
.27.2
.27.2
.27.1
.27.2
.27.1
.27.6
.27.7
.27.8

כל ערעור יופנה לוועד המנהל בכתב לא יאוחר מ –  7ימים מסיום התחרות .
הועד המנהל חייב לדון בערעור ,בישיבה הבאה של הועד המנהל ,ולקבל החלטה לא יאוחר
משבועיים מקבלת הערעור .
החלטת הוועד המנהל תועבר לאגודה המערערת ,בכתב ,תוך  20ימים.
זכות הערעור ניתנת לאגודה או לקפטן קבוצה .האגודה המערערת תשלם  200ש"ח אגרת
ערעור בזמן הגשת הערעור .זכתה האגודה בערעור יוחזר לה מלוא סכום האגרה ששילמה.
על החלטות הוועד המנהל ניתן להגיש ערעור חוזר ,בכתב ,תוך שבוע.
הערעור החוזר ידון בוועד המנהל תוך זמן סביר ולא יאוחר משבועיים מתאריך הערעור החוזר.
המערערים זכאים להופיע במעמד זה בפני הועד המנהל ולטעון את טיעוניהם.
החלטת הועד המנהל בדיון השני הינה סופית.
בענייני משמעת ,ניתן להגיש ערעור בפני ועדת המשמעת של ההתאחדות .הדיון יעשה לפי
נוהל ועדת המשמעת .החלטות ועדת המשמעת הנן סופיות.

 .28ביטוח ספורטאים ובדיקות רפואיות לפי חוק הספורט.
.28.2

.28.2
.28.1

.28.2

כל אגודה תעביר להתאחדות (לפני תחילת כל ליגה ,עד למועד שיקבע בהודעת ספורט)
אישורים לביצוע ביטוח תאונות אישיות (לפי שמות) וטפסי בדיקה רפואית לפי חוק
הספורט ,עבור כל שחקן1ית המשתתפים בליגות ההתאחדות בכל הקטגוריות.
על השחקן להעביר אישור רפואי תקופתי חדש ,לפי חוק הספורט והתקנות לקראת כל תחילת
עונת משחקים  .תאריך הבדיקה יהיה לאחר סיום עונת המשחקים הקודמת ,ראה סעיף 22
להלן.
החובה למעקב תקפות ביטוח תאונות אישיות ותקפות הבדיקה הרפואית מוטלת על האגודות
שלהן שייך השחקן .מזכירות ההתאחדות תעקוב ותודיע באופן שוטף לאגודה ( באמצעות
קובץ אקסל ) על מצב עדכני של תקיפות האישורים הרפואיים ו 1או הביטוח של השחקנים
לכל קבוצות האגודה ,לפי האינפורמציה הקיימת בהתאחדות – האינפורמציה התקפה.
למען הסר ספק – העברת האישור הרפואי בפקס או במייל להתאחדות אינה מהווה אישור
לשיתוף השחקן .מזכירות ההתאחדות מבצעת בדיקה של האישור ובמידה והאישור תקין -
מוציאה הודעה על כך .רק לאחר הודעה מתאימה של המזכירות ( באמצעות קובץ

ה -אקסל) ,ניתן לשתף השחקן .
 .28.1שיתוף שחקן שאין לו בדיקה רפואית תקפה או ביטוח תאונות אישיות תקפות במשחקי
הליגה של קבוצתו יהיה כשל שחקן ששותף שלא כדין והעונש לפי סעיף  2.21בתקנון זה.
 .28.6כל שחקן1ית שהאישור הרפואי העדכני שלו לא יועבר להתאחדות ,עד יום ד' בשעה – 22:00
לפני מועד המשחקים באותו שבוע ,יוצא באופן אוטומטי מרשימת השחקנים הרשאים
להשתתף במשחקי הליגות של קבוצתם .באחריות האגודה לעקוב אחר תקפות האישורים
הרפואיים ולהעביר להתאחדות כל אישור חדש.
 .28.7באחריות 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.
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 .22טפסי דיווח תוצאות המשחקים
 .22.2התוצאות בטופס המשחק ימולאו ע"י הקפטנים או ממלאי מקומם בלבד.
 .22.2.2בתום כל משחק יחתמו שני הקפטנים על טפסי התוצאות לאשר נכונות הרישום.
 .22.2.2הקפטן יוודא כי:
 התוצאות נרשמו במלואן
 חישוב הנקודות נעשה בהתאם
 שמות השחקנים המלא (משפחה+פרטי) רשומות בכתב ברור וקריא.
 .22.2במקרה 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 המשחק2-1 :
 שם השחקן :פלוני אלמוני
 תוצאה נכונה( :למשל) 202
 סיבת התיקון( :למשל) טעות ברישום תוצאה
 .22.2.2ליד ההודעה הנ"ל יחתמו שני הקפטנים.
 .22.2.2בסיום התחרות יחתום השופט ויאשר ההערות.
 .22.1בטופס דיווח התוצאות :חובה לרשום שם פרטי  +שם משפחה של השחקנים המשתתפים
בכתב ברור וקריא.
 .22.2באחריות קפטן הקבוצה המארחת להעביר את טפסי רישום התוצאות עד יום א'
בשעה  21:00שלאחר מחזור הליגה .במידה והטפסים לא יגיעו ,תיצור מזכירת ההתאחדות
קשר עם קפטן או יו"ר האגודה ותתן אורכה למשלוח הטפסים עד יום ב' בשעה  .22:00לא
יגיעו הטפסים עד המועד השני יפסק קנס בסך  200ש"ח לאגודה .בכל פעם נוספת
שהטפסים לא יגיעו במועדם ,כנ"ל ,יעמוד הקנס על  100ש"ח.
 .22.1קבוצה שלא תפעל לפי האמור מעלה תוזהר ולאחר עבירה חוזרת תועמד הקבוצה בפני ועדת
משמעת.

 .20תשלומי משחקים וקנסות.
 .20.2דמי הרשמה לליגות ה.כ.י :
 .20.2.2לקבוצה בליגות הגברים והסניורים –  200ש"ח.
 .20.2.2קבוצת נשים  -ללא עלות הרשמה.
 .20.2.1שחקנית "לאישי" בליגת העל לנשים  200 -ש"ח.
 .20.2.2שחקן נוער בליגות הנוער – לא עלות.
 .20.2התשלומים עבור המשחקים ישולמו ע"י האגודות מראש ,בתשלומים לפי הפירוט שיקבע
ויפורסם ע"י גזבר ההתאחדות .אגודה יכולה ,בהודעה בכתב להתאחדות ,לשלם את עלות
המשחקים ישירות למרכז הבאולינג שבתחומה היא משחקת.
 .20.1אגודה שלא תעביר את התשלומים כנדרש למעלה ו1או לא תכסה את כל
חובותיה להתאחדות בגין :דמי חבר ,קנסות או כל תשלום חוב אחר ,לא תוכל להמשיך
להופיע בליגות ההתאחדות .הגזבר יוציא מכתב התראה לחובות שנדרשת האגודה לשלם
ובמידה ולא תשלם עד התאריך הנקוב – תופסק פעילות קבוצות האגודה .הוועד המנהל יחליט
על עדכון מתכונת התחרות בליגות שבהם תופסק פעילות קבוצות האגודה.
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 .20.2שחקן החייב כסף להתאחדות ולא יכסה את חובו – לא יוכל להמשיך לשחק
במשחקי הליגה .שחקן שיהיה חייב כסף לה.כ.י ,במהלך העונה ,יהיה חייב לכסות את
חובו תוך חודש ימים מתאריך ההודעה בכתב שיועבר אליו ע"י הגזבר – במידה ולא ישלם
החוב  -תופסק פעילותו לאלתר .הגזבר יעביר הודעה בכתב ליו"ר האגודה במקביל להודעה
לשחקן.
 .20.1תשלומי קנסות – כל סכומי הקנס הנקובים בתקנון הנ"ל הנם ברירת קנס.
 .20.1.2שילמה האגודה את הקנס תוך  20ימים מיום הודעת התשלום שקיבלה – יראה
הנושא כסגור.
 .20.1.2לא שילמה האגודה את הקנס תוך  20ימים כנ"ל – תוזמן לוועדת משמעת תוך זמן
סביר .ועדת המשמעת תדון בעניין ותפסוק.

 .12מועד קובע לסיום העונה.
עונת המשחקים הרשמית של ההתאחדות מסתיימת לאחר משחקי גביע המדינה
לאגודות (בה מחולקים אחרוני הפרסים לסיום ליגות ה.כ.י) .לצורך העברת שחקנים מאגודה אחת
לשנייה ,יחשבו משחקי גביעי המדינה השונים כחלק מהעונה .ז"א שבסיום הליגות ולקראת
משחקי גביע המדינה לא תינתן זכות העברת שחקנים מאגודה אחת לשנייה.

בברכה
אריה פישר,

יו"ר

בשם הועד המנהל של
התאחדות הכדורת בישראל
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