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רישום והתנהלות המשחקים
 .1כללי
1.1

הפעילות בליגות השונות מיועדת לשחקניות בהתאם למוגדר בחוזר מס'  1המפרט את אופן רישום
הקבוצות והשחקניות של הליגה לעונה ,והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות הכדורשת.

1.2

קבוצה תוכל לשחק בשתי ליגות אזוריות או בליגה אזורית אחת וליגת ארצית אחת בתנאי שאינן מתקיימות
באותו יום בשבוע ובכפוף לתנאי הרישום בכל ליגה בנפרד ,ובתשלום מלא של דמי רישום קבוצה לכל ליגה
ובתשלום מלא של השחקניות ב 2-הליגות (למעט דמי טיפול ודמי חבר) .הרישום לליגה השנייה מהווה
אישור והסכמה של ראש הקבוצה ,כי לא תהיה התחשבות בעת שיבוץ המשחקים וייתכנו מצבים של
משחקים בימים סמוכים באותו השבוע ל 2-הליגות.

1.3

שחקנית רשאית להירשם לשתי קבוצות של האיגוד בעת ובעונה אחת בתנאי שאחת הקבוצות אינה בליגת
על או בליגה לאומית וכן:
א .שתי הקבוצות בליגות אזוריות – ללא כל הגבלה נוספת
ב .קבוצה אחת בליגה אזורית וקבוצה שנייה בליגה ארצית  -על הקבוצה בליגה ארצית למנות לפחות 9
שחקניות ללא השחקנית הנרשמת לשתי הקבוצות
ג .שתי הקבוצות בליגה ארצית – על אחת הקבוצות למנות לפחות  9שחקניות ללא השחקנית הנרשמת
לשתי הקבוצות .
בכל מקרה ,הרישום לשתי קבוצות הינו בכפוף לתנאי הרישום בכל ליגה בנפרד ,ובתשלום מלא ב2 -
הקבוצות .הרישום לקבוצה השנייה מהווה אישור והסכמה של השחקנית ,כי לא תהיה התחשבות בעת
שיבוץ המשחקים וייתכנו מצבים של משחקים בימים חופפים או סמוכים באותו השבוע ל 2 -הקבוצות.
שחקנית בליגה למקומות עבודה מחוז שרון או בליגה עצמאית יכולה להירשם גם לאחת הליגות של האיגוד,
בכפוף לתנאי הרישום בליגה.

1.4

קבוצות החולקות מאמן ,שחקנית שמאמנת קבוצה נוספת לקבוצה בה היא משחקת ,ייקחו בחשבון בעת
ההרשמה ,כי האיגוד לא מתחייב ללוח משחקים המתחשב בכך .ההתחשבות תיתכן במידה ואין בכך פגיעה
בקבוצות אחרות שאינן נוגעות לעניין ,ולפי שיקול דעת ועדת המשחקים.

1.5

להשלמת הרישום ,כל קבוצה תמנה לפחות 9

1.6

במהלך כל העונה ,כמפורט בחוזר הרישום).
שחקנית המשחקת בליגה הראשונה והשנייה בענפי משחקי הכדור ,לא תוכל להירשם ולהשתתף במשחקי
הליגה .הרישום לקבוצה מהווה הצהרה של השחקנית ,כי אינה משחקת בליגות הנ"ל.
המשחקים יתקיימו בהתאם לנהלים ותקנון המפורסמים באתר איגוד הכדורשת הישראלי.

1.8

המשחקים יתקיימו במועדים כפי שיפורט מעת לעת בלוח המשחקים באתר .שינויים ביוזמת הקבוצות
יאושרו עפ"י הנוהל שפורסם ובתשלום דמי שינוי משחק (נספח ב').

1.9

איסור שיתוף שחקניות בשכר  -הרשמת השחקנית לעונה מהווה הצהרה ,כי אינה מקבלת שכר עבור היותה

1.7
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שחקניות (קבוצה חייבת לשמור על  9שחקניות מינימום בקבוצה
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שחקנית.
מיקרים חריגים יוכרעו ע"י ועדת המשחקים והועד המנהל.

 .2מועדי הרישום ונוהל הרשמה
2.1

מועדי הרישום של הקבוצות לעונה ונוהלי ההרשמה והתשלומים יפורסמו בחוזר מס'  1לעונה.

2.2

קבוצה שלא תשלים את הרישום והתשלומים כנדרש ,לא תוכל להשתתף במשחקי הליגה.

2.3

על כל שינוי בהרכב הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי יש לעדכן את צוות הרישום (במייל
) kadureshet.rishum@gmail.comיחד עם העברת התשלום והמסמכים המתבקשים.

2.4

האחריות להשלמת רישום הקבוצה והשחקניות בהתאם לנהלים היא על ראש הקבוצה.

 .3העברת שחקנית מקבוצה לקבוצה /פרישת שחקנית
3.1

שחקנית הפורשת מקבוצה אחת ומעוניינת להירשם לקבוצה אחרת  -יכולה לעשות זאת כמפורט בחוזר
הרישום לעונה  22-23ובתנאי שהפרישה לא פגעה בקבוצה ממנה פרשה (מינ'  9שחקניות) .הרישום
לקבוצה החדשה בכפוף לתנאי הרישום של שחקנית חדשה.

3.2

על שחקנית המבקשת לפרוש או לעבור לקבוצה אחרת להודיע על כך באמצעות ראש הקבוצה .התאריך
הקובע של הבקשה הינו תאריך קבלת הבקשה בכתב למייל הרישום.

 .4רישום שחקנית חדשה בקבוצה במהלך העונה
4.1

בקשה לרישום שחקנית חדשה בקבוצה בכל הליגות תוגש בכתב לא יאוחר מ 28 -לפברואר של עונת
המשחקים.

4.2

בעת רישום שחקנית חדשה יש להעביר את כל המסמכים האישיים והקבוצתיים .לאחר הסדרת התשלומים
עבור השחקנית החדשה ,יתקבל האישור לרישומה בקבוצה.

4.3

אין אפשרות להעביר את דמי הביטוח ו/או את דמי ההשתתפות משחקנית לשחקנית.

הערה:
למרות הגדרת מספר מינימום של שחקניות אנו ממליצים כי מספר השחקניות בקבוצה יהיה גדול מ 9 -בכל עת
ובמיוחד לקראת מועד סיום רישום השחקניות (ה .)28.2 -לתשומת לב ,ועדת חריגים תימנע ככל האפשר
מאישורים חריגים.
לא יאושר רישום של שחקניות לקבוצה מעבר לתאריכים לעיל ,פרט למקרים חריגים כדלהלן:
● במקרים של פציעה המשאירה את הקבוצה עם  7שחקניות או פחות .יש להגיש בקשה מפורטת הכוללת
אישורים רפואיים לאישור ועדת החריגים.
● פרישת שחקנית עקב הריון ,המשאירה את הקבוצה עם  8שחקניות או פחות ,ניתן לבצע רישום של שחקנית
חדשה בכל עת.
● שחקנית שחוזרת מחופשת לידה יכולה להצטרף בכל עת.
בכל מקרה ,יש להשלים את רישום השחקנית ,כולל הסדרת ביטוח ודמי ליגה לפחות שבוע לפני משחק.
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 .5ביטוח
כל שחקנית אחראית על ביטוח תאונות אישיות באופן עצמאי .אנו ממליצים לכל שחקנית לבטח עצמה בביטוח
תאונות אישיות בעל כיסוי רחב ככל האפשר.

 .6הצהרת בריאות
כל שחקנית חייבת למלא הצהרת בריאות במעמד הרישום האישי לליגה ולצרף אישור רפואי במידת הצורך.

 .7תשלומים
גובה ואמצעי התשלום ייקבעו ע"י הועד המנהל ויפורסמו בחוזר מס'  1לעונה.

 .8חוקי המשחק
8.1

המשחקים יתקיימו על-פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים .מהדורה 2017

8.2

כדורי משחק רשמיים לעונה בהתאם למופיע בחוזר מס'  1לעונה.

 .9קיום משחק
9.1

המשחקים יתקיימו בכל מזג אויר.

9.2

הקבוצות המשתתפות במשחק יתייצבו באולם כ  30דקות לפני תחילת המשחק לצורך הכנה וחימום

9.3

בכפוף לסעיף  ,9.4הפסד טכני ירשם לקבוצה שלא מופיעה למשחק במועד המתוכנן ובהרכב מתאים
(לפחות  6שחקניות) .איחור מעל  20דקות מהווה אי הופעה למשחק.

9.4

יחד עם זאת ,בסמכותו של השופט להחליט שלא לקיים משחק או לעכב את תחילתו עד  45דקות בשל
אילוצים בלתי צפויים (ליקויים במגרש ,קבוצה בלתי שלמה ועוד) .ההחלטה תתקבל בהתייעצות עם רכז
הליגה או עם חברת ועדת המשחקים .בהעדרם יקבל השופט החלטה עצמאית .בכל מקרה לא ניתן לעכב
שעת תחילת המשחק יותר מ 45 -דקות ,שלא בהסכמת הקבוצה היריבה .עיכוב בתחילת משחק עקב
התמשכות משחק ליגה מוקדם יותר אינו מהווה עילה לאי קיום משחק.

9.5

המשחק יתקיים על-פי הנוהל והנוהג (פרוטוקול משחקים) המעודכן המפורט בספר החוקה.

.10

מגרשים
המשחקים יתקיימו במגרשים בהתאם לתנאים המוגדרים ב"-התנאים והציוד במגרש במשחקי הכדורשת"
(נספח ד') והמאושרים ע"י ועדת המשחקים.

.11

דירוג הקבוצות

 11.1דירוג הקבוצות ייקבע על פי הניקוד המצטבר:
ניצחון =  2נקודות לקבוצה
הפסד =  1נקודה לקבוצה
הפסד טכני =  0נקודות (תוצאת המשחק .)2:0
 11.2בקביעת הדירוג של הקבוצות:
איגוד הכדורשת הישראלי
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במידה ולשתי קבוצות או יותר ניקוד מצטבר זהה:

11.2.1
11.2.1.1

הדירוג ייקבע על פי יחס המערכות (מספר מערכות זכות חלקי מספר מערכות חובה) של כל
קבוצה.

11.2.1.2

במידה ונשמר השוויון גם ביחס המערכות:

11.2.1.2.1

במקרה של  2קבוצות  -הדירוג ייקבע על פי תוצאת המשחק בין השתיים.

11.2.1.2.2

במקרה של  3קבוצות או יותר ,הדירוג ייקבע על פי מספר הניצחונות של כל קבוצה.

11.2.1.2.3

אם נשמר השוויון גם במספר הניצחונות ,תוכן טבלת דירוג מצומצמת לקבוצות הנוגעות
בדבר והדירוג ייקבע בהתאם לניקוד המצטבר ולאחר מכן ,בהתאם לסעיפים
 11.2.1.1ו11.2.1.2.2 -

11.2.2

בכל מקרה לא יילקחו בחשבון הנקודות של המערכות.

11.2.3

מיקרים שלא נענים כאן ,ההכרעה תעשה ע"י ועדת המשחקים ו/או ע"י הועד המנהל.

 11.3במידה ויחול שינוי בשיטת הדירוג בליגה מסוימת הדבר יובא לידיעת הקבוצות לפני תחילת משחקי הליגה
ויפורסם בחוזר שיטת המשחקים ומבנה הליגה.
 11.4חוזר שיטת המשחקים כולל שלבי הליגה ושיטת הניקוד יפורסם לכל ליגה בנפרד לפני תחילת המשחקים.

.12

שיבוץ לליגה ,מעבר הקבוצות בין הליגות בסיום עונה

 12.1קבוצה תשובץ בליגה בעונה הבאה על פי הישגיה בעונה האחרונה.
 12.2מעבר קבוצות בין הליגות בסיום עונה ייקבע ויפורסם בחוזר המפרט את שיטת המשחקים.
 12.3קבוצה שמוותרת על מקומה בליגה הגבוהה ונרשמת לליגה בה השתתפה בעונה האחרונה ,לא תוכל להיות
מדורגת במקומות  3-1בסיום העונה .במידה ויהיו משחקי הכרעה (פיינל  4או דומה) ,היא לא תשובץ
במשחקים אלו ,ותוחלף עם הקבוצה הבאה על-פי דירוג הביניים .באם לא יתקיימו משחקי הכרעה ,במידה
ותדורג במקומות , 3-1תועבר הקבוצה להיות מדורגת מספר  4בדירוג הסופי.

.13

התנהגות בלתי הולמת  /בלתי ספורטיבית
התנהגות בלתי הולמת במהלך המשחק תטופל ע"י השופט ובמקרים מיוחדים ע"י ועדת המשחקים ,כפי
שהוגדר בחוקה.
התנהגות בלתי הולמת  /בלתי ספורטיבית לפני תחילת המשחק או לאחר סיומו תטופל ע"י ועדת המשחקים על
סמך הדוח שיתקבל משופט המשחק.
מקרים מיוחדים (על-פי שיקול דעתה של ועדת המשחקים) יועברו לטיפולו של בית דין משמעתי על פי תקנון
בתי הדין של האיגוד (נספח א').

.14

ערעורים על משחקים

 14.1ועדת המשחקים מוסמכת לדון ולהחליט בכל בקשה לערער על תוצאות המשחק .ובכל תלונה.
ככלל ,תלונות על טעויות שיפוט אינן מהוות עילה למשחק חוזר .בתלונה על שיפוט בניגוד לחוקה יבחן האם
לקיים משחק חוזר.
לועדת המשחקים סמכות ,לפי שיקול דעתה ,לקבל תלונות שהוגשו באיחור.
איגוד הכדורשת הישראלי
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 14.2החלטות ועדת המשחקים ניתנות לערעור בבית דין לערעורים על-פי הנוהל (נספח א') .הגשת הערעור על
החלטות הועדה אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה עליה מערערים ,זולת אם הורתה ועדת המשחקים או
בית הדין אחרת.
 14.3נוהל הטיפול בערעור
 14.3.1הערעור יוגש בכתב לועדת המשחקים תוך  48שעות ממועד המשחק .הערעור ילווה בנימוקים
מפורטים ובאישורים מתאימים (במידת הצורך);
 14.3.2החלטת הועדה תינתן בכתב תוך  72שעות ממועד קבלת הערעור;
 14.3.3ערעור על החלטת ועדת המשחקים יטופל בהתאם לתקנון בתי הדין כמפורט בנספח א'.

שינויים בתכנית המשחקים

.15

 15.1המשחקים יתקיימו על-פי תכנית המשחקים המתפרסמת.
 15.2על הקבוצה (באמצעות ראש הקבוצה) לעקוב אחר פרסום לוח המשחקים באתר ואחר השינויים הנערכים
במועדים ,שעות ואולמות המשחקים.
 15.3שינוים בתכנית המשחקים יעשה רק על -פי נוהל שינויים בתוכנית המשחקים (נספח ב').

פרישה של קבוצה מהליגה  /ביטול השתתפות הקבוצה בליגה

.16
16.1

במקרה של הודעת הקבוצה (בכתב /במייל) על פרישתה ממעגל המשחקים
א .פרישה של קבוצה לפני תחילת משחקי הליגה – דינה כדין המפורט בסעיף ב'. 1
ב .פרישה לאחר תחילת משחקי בליגה  -כל משחקיה של הקבוצה בשלב המשחקים הנוכחי בעת ההודעה
ובשלבים עתידיים יבוטלו ,כולל ביטול הניקוד שהושג כתוצאה מהמשחקים שכבר התקיימו בשלב הנוכחי .
 .1פרישה לאחר תחילת משחקי הליגה ועד לתחילת השלב האחרון  -הקבוצה מבוטלת מהליגה ולא תחשב
בדירוג הסופי .על כן ,כללי המעבר בין הליגות בסיום העונה יתייחסו לקבוצות הנותרות בלבד.
 .2פרישה לאחר תחילת השלב האחרון  -הקבוצה תחשב כמדורגת אחרונה עם כל המשמעויות לגבי כללי
המעבר בין הליגות בסיום העונה.
 .3בכל מקרה כזה של פרישה לאחר תחילת משחקי הליגה ,ועדת המשחקים תדון במועמדות חדשות
לעליה מליגה נמוכה בסיום העונה ,אך לא ישתנה מספר הקבוצות היורדות אשר הוגדר לפני תחילת העונה

16.2
א .קבוצה שצוברת  2הפסדים טכניים בשלב המשחקים שאינו שלב אחרון בעונה – כל משחקי הקבוצה
בשלב זה (כולל אלה שכבר שוחקו) יחשבו כהפסדים טכניים והקבוצה תשובץ לבית האחרון (הנמוך( בשלב
הבא.
ב .קבוצה שצוברת  2הפסדים טכניים בשלב המשחקים האחרון בעונה – השתתפות הקבוצה בליגה תבוטל
.
והדבר יחשב כפרישת הקבוצה ויטופל כפי שמפורט בסעיף 1.16
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נספח א' -
תקנון בתי הדין של איגוד הכדורשת הישראלי
איגוד הכדורשת מקיים ערכאות לטיפול בערעורים – בית דין לערעורים ובנושאים משמעתיים – בית דין משמעתי.

 .1כללי
❖ הרכב בתי הדין של איגוד הכדורשת נקבע ע"י הועד המנהל ומובא לאישור האסיפה הכללית .חברי בתי
הדין יבחרו את נשיא בית הדין .לפחות חבר אחד בכל בית הדין יהיה משפטן.
❖ דיוני בתי הדין ינוהלו בהרכב לא זוגי של דיינים ויכלול יותר מהרכב יחיד.
❖ הרכב בתי הדין לכל דיון יקבע ע"י נשיא בית הדין.
❖ החלטות בתי הדין יינתנו בכתב וייחתמו ע"י נשיא בית הדין.
❖ החלטות בתי הדין אינן ניתנות לערעור.
❖ בית הדין אינו כפוף לסדרי ראיות או לסדר דין ורשאי לקיים דיוניו באופן הנראה לו ובהתאם לנסיבות.
❖ עדים יזומנו לבתי הדין אך ורק ברשות ומטעם בתי הדין .מזכירת בתי הדין תזמן בכתב את הנוגעים בדבר
ותודיע על תאריך ,מקום ושעת התייצבותם בפני בית הדין וזאת לפחות  48שעות לפני המועד הנקבע.
❖ בתי הדין רשאים לפסוק ולהטיל עונשים או לקבל החלטות בהתאם לעניין .העונשים יכולים להיות אחד או
יותר מהבאים:
●

נזיפה (עם או בלי פרסום);

●

אזהרה;

●

השעיה;

●

קנס כספי;

●

הוצאה מן האיגוד (לצמיתות או לתקופה מסוימת);

●

השעיית ספורטאים מפעילות ספורטיבית לרבות במסגרת חוץ אגודתית;

●

כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי איגוד הכדורשת ומהותה.

❖ פניה לבית הדין כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך  .₪ 250בית הדין רשאי להורות על החזר דמי הטיפול על
פי שיקול דעתו.

 .2בית הדין לערעורים
❖ מוסמך לדון:
●

בכל בקשה לערער על החלטת ועדת המשחקים;

●

בכל ערעור על החלטות מוסדות איגוד הכדורשת;

איגוד הכדורשת הישראלי
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● בכל נושא שיובא להכרעתו ע"י מוסדות איגוד הכדורשת.
מודגש כי :כל עוד בית הדין לא קבע אחרת ,יש לקיים את החלטות מוסדות האיגוד וועדת המשחקים
❖ נוהל הטיפול בערעור:
●

הערעור/הבקשה יוגשו בכתב למזכירת בית הדין תוך  72שעות ממועד פרסום ההחלטה של ועדת
המשחקים או של מוסדות האיגוד .התלונה תלווה בנימוקים מפורטים ובאישורים מתאימים (במידת
הצורך);

●

הגורם המערער יפקיד דמי טיפול בסך  250ש"ח;

●

מזכירת בית הדין תזמן את בית הדין לדיון בערעור/בקשה;

●

בית הדין רשאי שלא לדון בנימוקים אשר לא הובאו  /פורטו בכתב הערעור;

●

בית הדין יפסוק החלטתו לא יאוחר משבועיים ממועד הגשת הערעור;

●

החלטות בתי הדין יינתנו בכתב וייחתמו ע"י נשיא בית הדין;

●

החלטות בית הדין יופצו למעורבים ו /או יועברו בתפוצה רחבה בהתאם לנסיבות ולשיקול דעת ועדת
המשחקים.

 .3בית הדין המשמעתי
❖ הגורם היחיד והבלעדי שמוסמך לדון בכל תלונה על התנהגות בלתי הולמת/ספורטיבית של חבר קבוצה /
קבוצה יריבה  /קהל אוהדים של קבוצה  /חבר איגוד  /ממלא תפקיד אחר באיגוד.
❖ התנהגות בלתי הולמת/ספורטיבית במהלך המשחק ,הגוררת להרחקה של חבר קבוצה ,או לאחר סיום
המשחק – שופט המשחק יגיש דו"ח מפורט לועדת המשחקים תוך  24שעות מסיום המשחק.
❖ נוהל הטיפול בתלונה:
●

דו"ח המוגש ע"י שופט – ועדת המשחקים תכין תלונה רשמית אשר תוגש למזכירת בית הדין תוך
 24שעות ממועד קבלת דו"ח השופט ,אשר תיזמן את בית הדין לדיון .התלונה תלווה בהמלצות
ונימוקים מפורטים של רכז הליגה ובאישורים נוספים מתאימים (במידת הצורך);

●

תלונת קבוצה על התנהגות בלתי הולמת/ספורטיבית של בעל תפקיד או של הקבוצה היריבה תועבר
לועדת המשחקים תוך  72שעות ממועד האירוע .על הגורם המתלונן להפקיד דמי טיפול בסך 250
ש"ח טרם להתחלת הטיפול בתלונה .ועדת המשחקים תעביר את התלונה אל מזכירת בית הדין,
אשר תיזמן את בית הדין לדיון בתלונה;

●

החלטות בית הדין יינתנו בכתב וייחתמו ע"י נשיא בית הדין.

●

איגוד הכדורשת ו/או ועדת המשחקים רשאית לקבל החלטות נוספות מעבר להחלטות בית הדין כדי
לנסות למנוע הישנות מקרים חוזרים מסוג זה.

איגוד הכדורשת הישראלי
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נספח ב' -
נוהל שינוי מועד/מקום משחק
 .1ועדת המשחקים רשאית לשנות מועד/מקום משחק ,לאור אילוצים בלתי צפויים.
 .2ועדת המשחקים מוסמכת לדון ולפסוק בכל בקשה לשינוי מועד/מקום המשחק.
 .3החלטות ועדת המשחקים ניתנות לערעור בבית דין לערעורים על-פי הנוהל (נספח א').
 .4נוהל הטיפול בבקשה לשינוי:
 .1הבקשה תוגש בכתב לועדת המשחקים לפחות שבוע לפני המשחק הנידון .הבקשה תלווה בנימוקים
מפורטים ובאישורים מתאימים (במידת הצורך);
 .2הגורם המבקש יפקיד דמי טיפול בסך ;₪ 250
 .3הגורם המבקש ידאג להעביר לרכז הליגה הסכמה בכתב (או במייל) של שתי הקבוצות לשינוי
מועד/מקום המשחק ויודא את קבלתה.
 .4התשובה לבקשה תינתן ע"י רכז הליגה/ועדת המשחקים תוך  48שעות מקיום הסעיפים א'-ג'.
 .5כל עוד לא התקבל אישור מרכז הליגה לשינוי המבוקש ,המשחק ייערך במועד ובמקום אשר נקבעו בלוח
המשחקים.
 .6בקשה חריגה לדחיית משחק  -קבוצה שלא תתייצב למשחק בגלל אירוע חריג ,יכולה להגיש בקשה חריגה
לקיום משחק חוזר:
.1

יש להעביר הבקשה מוקדם ככל האפשר ובסמוך לאירוע החריג ובכל מקרה לא יאוחר מ 48 -שעות
לאחר מועד המשחק.

.2

סיבה חריגה לאי הופעה למשחק תאושר ע"י רכז הליגה בהצגת מסמכים לאשרור בלבד .משחק חוזר,
במידה ויוחלט על כך ,ייקבע ע"י ועדת המשחקים.

איגוד הכדורשת הישראלי
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נספח ג' -
הגדרת קבוצה חדשה  /קבוצה ותיקה
 .1קבוצה חדשה בליגה
קבוצה חדשה זו קבוצה אשר:
.1.1

שם הקבוצה הינו חדש – לא הופיע ברישומי האיגוד ב 2 -עונות קודמות לעונת הרישום;
וכן

.1.2

מעל למחצית משחקניות הקבוצה הינן שחקניות חדשות בקבוצה.

 .2קבוצה ותיקה בליגה ושמירה על ההישגים
.2.1

קבוצה ותיקה בליגה שומרת על הישגי העבר ,במיוחד הדירוג של העונה האחרונה.

.2.2

קבוצה תיחשב לקבוצה ותיקה אם:
הקבוצה שומרת על שם הקבוצה (גם אם הרכב הקבוצה משתנה לגמרי);
או
משנה את שמה לשם חדש (שלא הופיע ברישומי האיגוד ב 2 -עונות קודמות לעונת הרישום) ,אך מעל
למחצית מהשחקניות בקבוצה הן שחקניות שהיו רשומות בקבוצה זו בעונה האחרונה.

.2.3

קבוצה ותיקה שמתפצלת ל 2 -קבוצות ,הקבוצה שתוכל לשמור על השם המקורי היא זו שיש לה יותר
ממחצית מהשחקניות ששיחקו בעונה הקודמת.
במקרה בו ל 2 -הקבוצות אין יותר ממחצית מהשחקניות המקוריות ,שתיהן יחשבו כקבוצות חדשות.

.2.4

קבוצה שאינה מתפצלת אך משנה את שמה לשם חדש ,השם הקודם יישאר בבעלותה ולא יוכל לשמש
קבוצה אחרת בעונה העוקבת.

.2.5

בכל מקרה לא יהיה מצב בו שתי קבוצות ותיקות צומחות מקבוצה אחת.

.2.6

קבוצה שמפסיקה להשתתף למשך עונה אחת ,או קבוצה שמתאחדת עם קבוצה אחרת – עם חזרתה
לפעילות או עם חזרתה לקבוצה עצמאית ,לא ישמרו הישגיה ומיקומה מעונת הפעילות האחרונה שלה
בליגת על ובליגה לאומית.

מיקרים שלא נענים כאן ההכרעה תעשה ע"י ועדת המשחקים ו/או ע"י הועד המנהל.

איגוד הכדורשת הישראלי
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נספח ד' -
התנאים והציוד במגרש במשחקי הכדורשת
 .1המגרש

(ציור )1

המגרש הוא מלבן שמידותיו  18x9מ' ,המוקף ע"י שוליים ברוחב  2מ' לפחות בכל הצדדים.
המשטח של המגרש חייב להיות שטוח ואחיד  -אסור שהמשטח יהווה סכנה כלשהי לפציעתן של השחקניות.
שולי המגרש יהיו ללא חפצים זרים (סלים ,עגלות לציוד ,מזרנים מתקנים אחרים).
הקווים הבאים מסומנים בהתאם לחוקה :הצדדיים ,האחוריים ,האמצע ,ההתקפה.
גובה פנוי מכל מכשול מעל למגרש והשוליים יהיה לפחות  5מטרים.

 .2הרשת ,האנטנות ,העמודים

(ציור )2

הרשת :רוחב  1מ' ובאורך  9.5-10מ' .היא עשויה לולאות שחורות בגודל  10x10ס"מ .בחלקה העליון של הרשת
יש סרט אופקי מבד לבן .גובה הרשת  2.24 -מ' (או בהתאם לחוקה).
האנטנות :מוטות גמישים באורך  1.80מ' .האנטנות ממוקמות משני צידי הרשת 80 .ס"מ העליונים של כל אנטנה
בולטים מעל הרשת .האנטנות נחשבות כחלק מהרשת ותוחמות בצדדים את תחום המעבר של הכדור.
העמודים :העמודים תומכים את הרשת .העמודים הינם עגולים וחלקים ומחוברים אל הרצפה ללא כבלים ,יש
להימנע מכל התקן מסוכן או מפריע.

 .3הציוד

(ציור )1

דוכן שיפוט :ימוקם מאחורי אחד העמודים.
שולחן הרשם :שולחן עבור  2רשמים ימוקם מאחורי העמוד האחר (מצידו השני של דוכן השיפוט) 2 .כסאות ימוקמו
ליד השולחן.
ספסלים :בשוליים ,משני הצדדים של שולחן הרשם ימוקמו ספסלים עבור השחקניות המחליפות והמאמן .הספסלים
ימוקמו לפחות מטר אחד מהקווים הצדדיים.
לוח תוצאות :ידני או אלקטרוני ימוקם על שולחן הרשם.
תיק עזרה ראשונה :יונח ליד שולחן הרשם.
מד גובה הרשת – מומלץ.
הקבוצה המארחת תספק כדור משחק תקני.
הקבוצה המארחת תספק ציוד רישום לכל אחד מהמשחקים המתקיימים במגרש (טופס רישום משחק ,טפסי מערך
השחקניות ,עטים).

 .4רשמים
הקבוצה המארחת תפעיל  2רשמים בכל מגרש בו יתקיימו המשחקים – רשם אחד לרישום בטופס רישום המשחק
(הרשם חייב להיות מוסמך ע"י איגוד הכדורשת) ,רשם אחר להפעלת לוח התוצאות.
רשמים המקבלים תשלום עבור פעילותם יהיו מעל גיל .16

 .5נוסף  -מומלץ
שילוט  -הקבוצה המארחת תתלה שלט  /שמשונית של איגוד הכדורשת הישראלי.
כיבוד – על-פי המסורת המתפתחת באיגוד ,הכייף והלב.
תיעוד – מצלמה לתיעוד האירוע ,כתב ספורט וכתבים מתוך הקבוצה.
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