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תקנון ליגת סנוקר למקומות עבודה 2018-19
כללי
 .1שיפוט – חוקים ונהלים אלו הינם עבור משחק בין שני מתמודדים בטורניר ללא שופט ממונה.
במידה וממונה שופט למשחק משתנות חלק מההוראות לפי החלטת השופט.
 .2המטרה – צבירת נקודות .הזוכה הוא זה שצבר מספר נקודות רב יותר.
 .3סימון – על השולחן מסומנים :קו התחום ,הקשת )" (" Dו 3 -נקודות לכדורים הצבעוניים.
 .4כדורים וסידורם – משתתפים 6 :כדורים צבעוניים  6 ,כדורים אדומים וכדור לבן.
לכדורים ערך נקודות כדלקמן:
אדום– 1נקודה ,צהוב– ,2ירוק– ,3חום– ,4כחול– ,5ורוד– ,6שחור– 7נקודות.
הכדורים הצבעוניים מסודרים על הנקודות המסומנות )ראה שרטוט( .האדומים
מוצבים בצורת משולש כאשר קודקודו ממוקם קרוב ככל שניתן לכדור הורוד
מבלי לגעת בו.
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 .1תחרות לפתיחה – ע"י הטלת מטבע הזוכה קובע מי יפתח ואח"כ פתחים לפי סבב.
 .2מכת פתיחה – השחקן שזכה בתחרות לפתיחה מכה בכדור הלבן מתוך הקשת .הכדור הלבן חייב
לפגוע תחילה בכדור אדום .וההמשך פתיחה לסירוגין.
 .3סדר ההטבעה  -יש להטביע תחילה כדור אדום ולאחר מכן כדור צבעוני )לא אדום( .השחקן חייב
להכריז על הכדור הצבעוני בו הוא מתכוון לפגוע .כל הטבעה מקנה נקודות לפי ערך
הכדור המוטבע .כל כדור צבעוני שהוטבע מוצא ומוצב חזרה על הנקודה ששייכת לו
על ידי השחקן היריב )כשאין שופט ממונה( .את הכדורים האדומים לא מוציאים.
לאחר שלא נותרו יותר כדורים אדומים להטבעה ,מטביעים את הכדורים הצבעוניים
לפי סדר המספרים העולה )החל מהצהוב וכלה בשחור( ,מבלי להוציאם.
 .4סיום – המשחק מסתיים עם הטבעת הכדור השחור .או במידה ונשאר רק הכדור השחור על
השולחן והפרש הנקודות עולה על  .7או במידה ונשאר רק השחור על השולחן ומתבצעת
עבירה )כדי למנוע ביצוע עבירות מכוונות(.
המנצח הוא זה שצבר מספר נקודות רב יותר.
 .5תוצאת תיקו – כאשר לא נשארים כדורים על השולחן והתוצאה היא תיקו :הכדור השחור מוצב על
הנקודה שלו .השחקנים מטילים גורל מי ישחק ראשון .השחקן שזכה מתחיל עם כדור ביד .המשחק
מסתיים עם הכנסת השחור או בעבירה הראשונה.
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חוקים כלליים
 .1מכה חוקית  -בכל המכות הכדור הלבן חייב לפגוע בכדור מועמד ,לפני שהוא פוגע בכדור אחר.
 .2עונש על עבירה  -במקרה של עבירה עובר התור לשחקן היריב .השחקן היריב יכול לוותר על זכותו
ולבקש מהשחקן שעשה עבירה לשחק שוב.
במקרה של עבירה מוסיפים ליריב נקודות כמספר הנקודות של הכדור הממונה כאשר
העונש המינימאלי לעבירה הוא  4נקודות.
מקרים מיוחדים:
א .אם השחקן פגע בכדור אחר שלא כחוק מוסיפים ליריב את סכום הנקודות הגבוה מבין
הכדור בו פגע או הכדור הממונה.
ב .אם השחקן פגע במספר כדורים באותה מכה ,שלא כחוק ,יקבל היריב את מספר הנקודות
של הכדור הראשון מבין הכדורים בהם פגע במהלך אותה מכה.
ג .אם השחקן ביצע עבירה לפני שהכריז על כדור ,מוסיפים ליריב –  7נקודות.
 .3מכת קומבינציה – ניתן לבצע מכת קומבינציה רק כאשר פוגעים תחילה בכדור אדום ומכניסים
בעזרתו או בעזרת כל כדור אחר גם כן כדור אדום.
 .4כדור מוטבע בצורה בלתי חוקית  -כדור נחשב כמוטבע בצורה בלתי חוקית אם בוצעה עבירה
במהלך אותה מכה.
במקרה כזה כדור צבעוני מוצא ומוצב מחדש .כדור אדום נשאר מוטבע.
 .5כדור קופץ מחוץ לשולחן  -הכדור יוחזר לשולחן לנקודה המקורית שלו )בתנאי שאינו כדור אדום(.
אם הנקודה המקורית תפוסה ,יש למקם את הכדור על נקודה פנויה של
כדור בעל ערך הנקודות הרב ביותר )דוגמא :על נקודת השחור ,אחר כך ורוד וכו'( .אם כל הנקודות
תפוסות ,יש למקם את הכדור מעל לנקודה המקורית שלו קרוב ככל האפשר לכדור המפריע מבלי לגעת
בו ,בקו ישר מהנקודה המקורית כלפי הדופן העליונה.
 .6כדור צמוד  -זהו מצב בו הכדור הלבן צמוד לכדור אחר.
על השחקן להרחיק במכה את הכדור הלבן מהכדור הצמוד לו ,ממנו והלאה ,ומבלי להזיז אותו אחרת זו
מכת דחיפה.
המקרים הבאים אפשריים במצב של כדור צמוד:
 .1הכדור הלבן צמוד לכדור שאינו כדור מועמד ,השחקן מרחיק את הכדור הלבן מהכדור הצמוד ופוגע
בכדור המועמד שהוא ממנה.
 .2הכדור הלבן צמוד לכדור מועמד .השחקן ממנה את הכדור המועמד הצמוד ומשחק ממנו והלאה.
במקרה זה נחשבת המכה כאילו השחקן המכה פגע בתחילה בכדור המועמד אותו הוא מינה.
לאחר ההרחקה רשאי הכדור הלבן לא לפגוע באף כדור ,או לפגוע בכדור אחר מבלי להטביעו או לגרום
לעבירה אחרת.
 .7מכה בשני כדורים – אסור להכות בשני כדורים בו זמנית אלא אם כן הם שני כדורים אדומים ,או כדור
חפשי וכדור מועמד שנמצא בסנוקר.
עבירות כלליות
 .1הפרעה לכדור הלבן – עצירה או הפרעה לכדור הלבן במהלך מכת הפתיחה ,לאחר
במכת פתיחה שחצה את קו התחום .ליריב הזכות לבצע את מכת הפתיחה או להחזיר את הזכות.
 .2מכה כשכדורים זזים – אסור להכות בכדור הלבן כשהוא ,או כל כדור אחר ,עדיין בתנועה )סיבוב
סביב הציר נחשב לתנועה של הכדור(.
 .3כדור לבן – אסור להטביע כדור לבן .במקרה זה יינתן לשחקן היריב כדור ביד.
 .4נגיעה בכדור הלבן – אסור לגעת או להכות בכדור הלבן או בכל כדור אחר במשחק ,באמצעות
כל דבר ,חוץ מקצה המקל .
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 .5נגיעה כפולה – אסור לגעת בכדור הלבן באמצעות המקל יותר מפעם אחת .כמו כן אסור לגעת בו
לאחר שהוא פוגע בכדור אחר.
 .6מכת דחיפה – אסור לגעת בקצה המקל בכדור הלבן יותר מהזמן המינימאלי שדרוש כדי להכות
בכדור.
 .7הקפצת כדור – אסור להקפיץ את הכדור הלבן.
 .8רגל על הרצפה – רגל אחת של השחקן המכה חייבת לגעת ברצפה בזמן המכה.
 .9החטאת כדור מועמד – הכדור הלבן חייב לפגוע בכדור מועמד לפני כל כדור אחר.
 .10אחריות השחקן – השחקן אחראי שבזמן המכה לא יגע בכדורים שום חפץ.
 .11כדורים קופצים החוצה – אסור להקפיץ כדור מחוץ לשולחן.
הגדרות כלליות


כדור ביד – אחרי הטבעת הכדור הלבן או הקפצתו מחוץ לשולחן
מקבל היריב את הכדור הלבן ביד .עם כדור ביד רשאי השחקן.



למקם את הכדור הלבן בכל תחום הקשת )" ,(”Dכולל הקווים של הקשת ולהכות משם.



כדורי מטרה – כדורי מטרה הם הכדורים האדומים והצבעוניים.



כדור מועמד – כל כדור אשר מותר לפגוע בו בצורה חוקית במגעו הראשון של הכדור הלבן.



כדור ממונה – כדור מועמד אשר עליו מכריז השחקן ואשר בו הוא חייב לפגוע
במגעו הראשון של הכדור הלבן.



סנוקר – הכדור הלבן הינו במצב של סנוקר ,כשבינו לבין כדור המועמד ישנם
כדורים אחרים ,כך שלא ניתן לבצע מכה בקו ישר )ללא שימוש בדופן( ולפגוע
בכל חלק מחלקיו של הכדור המועמד.
גם כשהכדור הלבן מוצב בקשת ומכל מקום בה אין קו ישיר לכדור מועמד,
זה סנוקר.

בכבוד רב,
בני כהן
מנכ"ל העמותה

הדסה עמרני
רכזת סנוקר
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