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תקנון ליגת כדורסל
 .1כללי:
ליגת כדורסל אולמות לסטודנטים הינה הליגה היחידה בתחום הכדורסל המיועדת לסטודנטים.
חוקי הענף יהיו על פי חוקת איגוד הכדורסל כאשר שינויים נדרשים ,תקנון אס"א ישראל הכתוב פה קובע
במקרה של התנגשות.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הליגה:
מבנה:
מבנה הליגה יקבע בתחילת השנה ויפורסם.
גמר – באולם נטרלי ככל האפשר.
לו"ז:
ימי המשחק:
בטופס רישום הקבוצה יצוין יום המשחק (חמישי או ששי) והשעות בהם ישוחקו משחקי הבית לאורך
עונת המשחקים.
לאחר העברת כל הרישומים יפורסם לו"ז המשחקים.
מגבלות ימי ושעות המשחק תפורסם ע"י מנהל הליגה.
מרחקים/מקצים/מידות המגרש וכד':
אולם מאושר ע"י איגוד הכדורסל.
משך המשחק
לפי חוקי איגוד הכדורסל.
במקרה של משחקי הכרעה (בית-חוץ או גמר) – במקרה של שיוויון תתקיים הארכה של  5דק' כל
פעם.
כדור המשחק
 .1כדור המשחק הרשמי הוא כדור המשחק של איגוד הכדורסל לליגות שאינן ליגת העל ,של
חברת מולטן במידה .7
 .2הכדור המתאים ייבחר ע"י שופט המשחק ,ולכן אין חובה שהמשחק ישוחק עם הכדור של
הקבוצה הביתית.

 .3הרשמות:
עפ"י תקנון אס"א לרישום
 לא רשאים להשתתף שחקני ליגת העל בכדורסל. שחקן שהיה רשום בתחילת עונת המשחקים יותר מחמישה מחזורים אינו יכול לשחק ,גם אם לאחר 5מחזורים ירד לליגה השנייה.
 שחקן שהחל את השנה בליגה נמוכה מליגת העל ,ובמהלך העונה עבר לליגת העל ,ביום העברתואינו רשאי להמשיך ולשחק בליגת המכללות.
 לשנת  2016-2017איגוד הכדורסל בישראל מאפשר לשני שחקנים בליגת העל להירשם גםבקבוצת ליגה לאומית ,שחקנים אלו יחשבו כשחקני ליגת העל ולא רשאים לשחק בליגת המכללות.
רישום קבוצה/ספורטאים:
בטופס הרישום יש למלא את שעת המשחק הרצויה וכתובת מדויקת של האולם בו יתקיימו משחקי
הבית של הקבוצה.
מקסימום שחקנים רשומים לכל קבוצה – ( 20עשרים) שחקנים.

1

מקסימום שחקנים רשומים בטופס משחק – ( 15חמישה-עשר) שחקנים.
מינימום שחקנים רשומים לכל קבוצה – ( 5חמישה) שחקנים.
טופס רישום השחקנים אינו מהווה אישור לשחקנים להשתתף ,רק אתר האינטרנט רלוונטי ,ובמקרה
הצורך מנהל הליגה יכול לאשר שחקן (במקרה של תקלה טכנית באתר).
נתוני רישום לכל שחקן – אישור לימודים רשמי (לפי תקנון אס"א) ,תמונת פספורט.
רישום שחקן לאחר פתיחת הליגה:
ניתן יהיה להוסיף שחקנים חדשים עד לאחר פגרת המבחנים בתאריך שיפורסם וזאת בכדי לאפשר
רישום לסטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר ב'.
העברת רישום שחקן – תתקבל עד יום רביעי בשעה  ,23:59עבור כל שחקן המעוניין להצטרף
בשבוע שלאחר מכן ,שחקן לא יכול לשחק אם לא הופיע ברשימת השחקנים שבאתר האינטרנט.

 .4מנהלות הענף:
שיפוט:
במשחקי הבית חייב הסניף המארח לדאוג לשני אנשי מזכירות ,הסניף האורח רשאי לדאוג לאיש
מזכירות נוסף.
חל איסור על מנהלי סניפי אס"א לשמש כשופטי מזכירות.
עזרה ראשונה:
על הסניף המארח לדאוג כי בזמן המשחק יהיה חובש עם תיק עזרה ראשונה בתחומי המגרש עפ"י
חוק הספורט.
התחייבות הקבוצות:
 הצבת שלטי פרסום וחסות של הליגה במגרשי הכדור סל. שימוש בצילומים של המשחקים למטרות פרסום ויחסי ציבור של אס"א. דיווחים על תוצאות המשחקים למטה אס"א בסיום המשחקים. ביטוח השחקנים עפ"י חוק הספורט (בכפוף לתקנון אס"א) במידה ויהיו שידורי טלוויזיה על הסניף המארח לדאוג לכל התפעול מול הגורם המצלם והמשדר.תלבושות:
 חובה שני סטים (סט בהיר וסט כהה). יש למספר על גב כל גופיה מספר בין  0עד .99 מספר תואם (בקטן) בחזית הגופייה ,סמל המכללה וסמל הליגה (אם קיים סמל ליגה). מספר קטן תואם על המכנסיים. רשאי כל סניף להוסיף חסות על גופיות החולצה. -מומלץ לכל סניף להדפיס את שם המכללה בגדול מלפנים על-מנת שיזוהה בקלות בתמונות.

 .5חוקי המשחק הנוספים של אס"א עבור הענף
כול קבוצה חייבת להביא למשחק את שני הסטים (בהיר וכהה).
על הספסל רשאים לשבת רק אלו הרשומים בטופס המשחק.
הדירוג והניקוד
הניקוד בטבלת הליגה בבתים ייעשה כמפורט:
 2נקודות
ניצחון:
 1נקודות
הפסד:
הפסד טכני 0 :נקודות (תוצאת משחק .)20:0
הדירוג הסופי בבית יקבע על פי המפתח והסדר הבאים:
ע"פ מספר הנקודות הסופי שצברה כל קבוצה.
במקרה של שוויון בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחקים בין שתי הקבוצות.
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במידה וכל קבוצה ניצחה והפסידה ,יקבע הדרוג בהתאם להפרש הנקודות בין שתי הקבוצות
במשחקים ביניהן (זכות פחות חובה).
מקרה של שוויון נוסף ,תינתן עדיפות לקבוצה שהפרש הנקודות הכללי טוב יותר (זכות פחות חובה
בכל המשחקים).
מקרה של שוויון נוסף ,תינתן עדיפות לקבוצה שבכלל המשחקים קלעה יותר נקודות.
במקרה של שוויון נוסף ,תבוצע השיטה מהתחלה ללא הקבוצה האחרונה בבית/בליגה.
במקרה של שוויון בין שלוש קבוצות ומעלה תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחקים בין
הקבוצות.
אם לא ניתן להגיע להכרעה לפי הניצחונות ביניהן (בית משולש מרובע וכד') אז יבוצע אותו הליך
כפי שקיים בין שתי קבוצות ,אך רק בין הקבוצות המעורבות ,במידה ולא ניתן להכריע כך ,יבוצע
אותו הליך עם כל הקבוצות בבית/בליגה ורק במקרה שעדיין יהיה שוויון תבוצע השיטה כולה
מחדש ללא הקבוצה האחרונה בבית.
במידה ולא יתקיימו משחקי דירוג המיקום הסופי בליגה יעשה עפ"י מיקום ראשי הבתים בסיום
הליגה.

 .6חוקי משמעת
משמעת
 לנושא המשמעת ייחשבו שחקני הספסל ,המלווים המאמנים ושחקני השדה. שחקן שהורחק ע"י השופט ממשחק ,יורחק אוטומטית מהמשחק שלאחר מכן. שחקן מורחק שעלה להשתתף במשחק שלאר מכן ,יורחק אוטומטית מהמשך העונה (כוללהפלייאוף) ,מאמן הקבוצה יורחק אוטומטית לשלושה משחקים.
 קבוצה שתשתף יותר מפעם אחת בעונה שחקן מורחק ,תיקנס ב.₪ 5,000- שיתוף שחקן שאינו מופיע בטופס המשחק ו/או אינו אושר ע"י מנהל הליגה – תספוג הקבוצההפסד טכני אוטומטי.
 הרחקה מתחום האולם  -תחומי המגרש יוגדרו – כל מקום ממנו ניתן לראות את המשחק וליצורקשר עין עם השחקנים (ישירות או בעקיפין דרך גורם שלישי).
 שחקן/מאמן/מנהל (או כול בעל תפקיד על המגרש) שהורחק אינו רשאי להשתתף שנית במשחק,ויחויב לעזוב את תחומי המגרש האולם.
נוהל העברת תוצאת משחק:
 חובה להעביר להנהלת הליגה תוצאות המשחק עד  24שעות מיום המשחק ,באחריות הקבוצההמארחת ,יש לקבל אישור לכך שהתוצאה התקבלה.
 במידה והתוצאות לא יועברו עד סיום פרק הזמן ,יוכרז ניצחון טכני לקבוצה האורחת ובמידהוהעברה לא בוצעה בכוונה ובתאום הקבוצה האורחת ,לשתי הקבוצות תורד נקודת ליגה.
אי הופעה למשחק:
 שינוי משחק יאושר רק במקרה של בקשה שבוע לפני המשחק ,ובתנאים הבאים:א .הבקשה כוללת תאריך למשחק שחייב להתבצע לפני המחזור העוקב ,מותר להקדים משחק.
ב .הסכמה של הקבוצה השנייה.
ג .במידה ויש בעיות אחרות ,ניתן לפנות לוועדת ערעורים.
ד .במקרה של מחזור המתקיים על מועד מבחני החורף – בסמכות מנהל הליגה להזיז משחק.
 קבוצה אשר לא תופיע למשחק בתאריך המקורי אשר אושר ע"י מנהלת הליגה ,תיענש הקבוצהבהפסד טכני אוטומטי ובקנס כספי גבוה אשר יקבע ע"י המנהלת ,אלא אם כן תודיע תוך 48
שעות במייל ו/או פקס כי לטענתה ישנה סיבה מוצדקת (תוך פרוט הסיבה) לאי הופעה למשחק.
 כאמור לעיל ,תתכנס וועדת המשמעת של אס"א ותקבל החלטה האם הסיבה הינה מוצדקת או לא. הורשעה הקבוצה ע"י ועדת המשמעת ,תיענש הקבוצה בקנס כספי ובחיוב הוצאות הנסיעה שלהיריבה.
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 לא הופיעה הקבוצה בפעם השלישית או בפעם השנייה ברציפות ללא סיבה מוצדקת ,מנהלתהליגה תוציא את הקבוצה ממעגל המשחקים ותועלה לוועדת משמעת.
 זוכתה הקבוצה ,מנהלת הליגה תקבע תאריך חלופי למשחק זה במידה ונקבע שזכאית הקבוצהלמשחק נדחה.
 -איחור של הקבוצה למשחק עפ"י חוקת איגוד הכדורסל.

תעריפי קנסות:
עברה
פרישה מהליגה
אי הופעה למשחק
הגשת ערעור על החלטה

קנס
₪ 5,000
₪ 1,500
₪ 1,000

הערות
יוחזר במידה וזוכה בערעור
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