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תקנון כדורסל גברים
לכבוד  :רכזי ספורט כדורסל  -מחוז רחובות.
הנדון  :פורום ישיבת רכזים  /תקנון משחקים גברים .2018-19 -
השנה הליגה תשוחק במתכונת של שתי סיבובים כאשר בסוף הסיבוב השני תקבע האלופה.

הנחיות כלליות :
א .חובה להגיע  15דק' לפני מועד המשחק ,קבוצה שלא תגיע בזמן תקבל הפסד טכני.
ב .חובה להופיע עם  2חולצות בצבעים שונים.
ג .חובה להגיע בתלבושת מלאה ,כרטיסי שחקן ועזרה ראשונה.

שינויים בחוקה :
א .השנה ינוהלו המשחקים בשיטה של  2מחציות של  15דק' כל מחצית.
ב .בין המחציות תהיה מנוחה של  5דק' בלבד.
ג .בתחילת המחצית ה 1 -תהיה הקפצת כדור בין  2הקבוצות ובמחצית  2תתחיל הקבוצה שלא זכתה בשליטת הכדור
במחצית ה.1-
ד .במהלך כל מחצית החל מ 7 -עבירות קבוצתית יחלו זריקות עונשין.
ה .שימו לב ,לאורך כל המשחק קיימים  2פסקי זמן בלבד שניתן לקבלם אחד בכל מחצית.
ו .במידה ולאחר סיום מחצית  2התוצאה הינה שוויון אזי תתקיים הארכה של  3דק' עם פסק זמן אחד בלבד.

טבלה – דירוג הקבוצות:
א .הטבלה תנוהל בהתאם לחוקי איגוד הכדורסל :
ב .דירוג הקבוצות יעשה תחילה לפי הניקוד שצברה כל קבוצה .
ג .ל 2-קבוצות שיהיו מס' נקודות זהה  ,יחס הניצחונות ביניהן יקבע במידה ולשיניהן אותו מס' ניצחונות הפרש הסלים יקבע.
ד .במידה ויש יותר מ 2-קבוצות עם מס' נקודות זהה המיקום בטבלה יקבע בשיטת ליגה פנימית )סיכום המשחקים ביניהן(.
ה .שימו לב ,הניקוד שצברו הקבוצות בסיבוב הראשון ימשיכו עמם לסיבוב השני.

רישום שחקני ליגה ) כרטיסי שחקן ( :
א .לא יאושרו העברות ורישומי שחקנים חדשים לאחר תום הסיבוב הראשון.
ב .שחקן המשחק במחוז אחר לא יוכל להשתתף ולהירשם בקבוצה המשחקת במחוז
רחובות  ,שחקן שימצא משחק ולא דווח על כך  ,כל משחק ששותף השחקן
קבוצתו תקבל הפסד טכני )  , ( 00-20באחריות רכזי הקבוצות ליישם נוהל זה !

ועדת משמעת:
השנה תתקיים ועדת משמעת שתכלול את :
יו"ר הועדה  :בני כהן ,שופט המשחק ואיש המזכירות.
א .שחקן שיתנהג בצורה בלתי ספורטיבית ויצוין בדוח השופט ,יוזמן לועדת משמעת.
ב .שחקן שיורחק ממשחק לא יוכל להשתתף במשחק הבא של קבוצתו ויוזמן לועדת המשמעת.
ג .השנה תהיה הקפדה של שופטי המשחק לגבי בדיקת כרטיסי השחקן שהנם בתוקף ,בהנחיית בני כהן אין לשתף שחקן ללא
כרטיס ליגה.

בהצלחה לכולם ,
בני כהן
מנכ"ל העמותה.
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