תקנון ליגת כדורגל אולמות (קטרגל)
 .1תחולת תקנוני ההתאחדות לכדורגל
 1.1תקנוני ההתאחדות לכדורגל יחולו ,בשינויים המחויבים ,על ליגת כדורגל
באולמות ,על קבוצות הנמנות על הליגה ועל כל פרט ,לרבות שחקנים ,מאמנים
ובעלי תפקידים בקבוצה.
 1.2תקנון פיפ"א לכדורגל אולמות ( )FUTSALיחול ,בהתאמה ,על תקנון זה.
 .2ההתאחדות והחברות בהתאחדות
 2.1קבוצה בליגת כדורגל אולמות לא תהא "חברה" בהתאחדות כהגדרתה בתקנון
היסוד.
 2.2קבוצה בליגת כדורגל אולמות הינה "קבוצה לא מקצוענית" כהגדרתה בתקנוני
ההתאחדות ובהתאמה יחולו לגביה ההוראות החלות על "קבוצה לא
מקצוענית" ,למעט שינויים המחויבים על פי הוראות תקנון זה.
 .3מבנה הליגה ושיטת המשחקים
 3.1ליגת כדורגל אולמות תמנה  18קבוצות (" 7קבוצות התאחדות" ו 11-קבוצות
סטודנטים).
 3.2המשחקים יערכו ע"י תקנון פיפ"א.
 3.3הקבוצות תשובצנה ל 2 -מחוזות" :מחוז צפון" ו" -מחוז דרום".
 3.4שיבוץ ודירוג הקבוצות יהיו בבתים ייעשה ע"י אס"א ישראל ,בתאום עם
ההתאחדות ,כך:
 3.4.1בבית אחד יהיו " 3קבוצות התאחדות" ובבית השני " 4קבוצות
התאחדות".
 3.4.2לשני הבתים יצורפו קבוצות הסטודנטים כך שיהיו שני בתים של 9
קבוצות.
 3.4.3במקרה שיש "קבוצת התאחדות" שבקור הינה קבוצה ממוסד אקדמי,
היא לא תשובץ באותו בית עם קבוצת הסטודנטים של המוסד.
 3.5בשלב הבתים ישוחקו המשחקים בשיטת ליגה בת שני סיבובים ובסיומה יעפילו
 2קבוצות מכל בית לשלב חצי הגמר.
 3.6לעניין קביעת מיקום הקבוצות בשלב הבתים ,יחולו ,בהתאמה ,הוראות תקנון
האליפות לעניין "שיטת קביעת מיקום בטבלאות הליגה" לפי סעיף  12ג (.)9
 3.7במידה ונוצר שוויון לפי הסעיף הנ"ל ויש צורך במשחק מכריע בודד ,האירוח
יהיה עפ"י הגרלה בין הקבוצות ,הקבוצה הזוכה תחליט מי המארחת.
 3.8דירוג הקבוצות משני הבתים יהיה עפ"י הקבוצה האלופה ,כלומר הקבוצה
המדורגת במקום  Xבבית ממנו הגיעה האלופה ,תדורג מעל קבוצה המדורגת X
מהבית השני.
 3.9החל משלב חצי הגמר ,יחולו ,בהתאמה ,הוראות תקנון גביע המדינה -
"הכרעה במשחקים" ,לעניין בעיטות עונשין במקרה של תוצאת תיקו.

 3.10בשלב חצי הגמר יתמודדו  4הקבוצות באופן המפורט להלן :בסדרת הטוב
מ 2-משחקים .
 3.10.1הקבוצה שסיימה במקום הראשון במחוז צפון תתמודד מול הקבוצה
שסיימה במקום השני במחוז דרום.
 3.10.2הקבוצה שסיימה במקום הראשון במחוז דרום תתמודד מול הקבוצה
שסיימה במקום השני במחוז צפון.
 3.11המנצחות בשלב חצי הגמר תעפלנה למשחק הגמר ותשחקנה בשיטת הטוב
מ 2-משחקים.
 3.12המנצחת במשחק הגמר תוכרז כאלופת הליגה לכדורגל אולמות ותייצג את
ישראל באליפות אירופה לקבוצות שנערכת ע"י אופ"א לעונת .2015/2016
 3.13המנצחת בשלב חצי הגמר והגמר היא עפ"י השיטה הנהוגה בהתאחדות לסדרת
משחקים "הטוב מ "2-בליגת כדורגל אולמות:
 3.13.1הקבוצה אשר בתום שני המשחקים תוכרז כמנצחת בסדרה תהיה
הקבוצה אשר תצבור את מס' הניצחונות הגדול ביותר.
 3.13.2במקרה וקיים שוויון במספר הניצחונות בין שתי הקבוצות ,אזי יקבע
הפרש השערים בין הקבוצות את המנצחת ביניהן.
 3.13.3במקרה של שוויון בהפרש השערים בין שתי הקבוצות ,אזי בתום המועד
החוקי של המשחק השני יוארך המשחק ב 10-דק' נוספות ("הארכה")
הכוללת שתי מחציות של  5דקות כ"א.
 3.13.4כל העבירות הקבוצתיות בתום המועד החוקי של המשחק השני (לפני
קיום הארכה) ימחקו.
 3.13.5במקרה ובסיום הארכה לא תושג הכרעה במשחק (היינו קיים שוויון
בהפרש השערים בסיכום שני המשחקים) ,אזי תוכרע הסדרה באמצעות
סדרה של  5בעיטות עונשין ,מ 6-מטר לכל אחת מהקבוצות ("בעיטות
הכרעה").
 3.13.6במקרה הנ"ל יחולו הוראות סעיף .6ב 2.לתקנון גביע המדינה.
 3.13.7יצוין כי על אף האמור בתקנון גביע המדינה רק לאחר שכל השחקנים
הרשומים בטופס המשחק של הקבוצה ביצעו בעיטות הכרעה ,רשאי
שחקן לבעוט בשנית.
 3.13.8ענישה לגבי ספירת כרטיסים צהובים ו/או לגבי אדומים תעשה בהתאם
להוראות תקנון המשמעת .יובהר ,כי הארכה ,ככל שתתקיים ,הינה חלק
בלתי נפרד מהמשחק הרלוונטי.
 3.14שתי הקבוצות אשר ידורגו אחרונות בשני המחוזות ,ירדו לליגה השנייה.
 3.15החלטה בדבר פתיחת ליגה שניה ,תיעשה על ידי ועדת הליגה והגביע בהתייחס
להיקף קבוצות חדשות לקראת עונת המשחקים.
 3.16קבוצה שתחליט לא להיות בליגה הראשונה ,מטעמיה ,תוחלף בקבוצה מהליגה
השנייה ,שתסכים לכך ,אלא אם יוחלט אחרת ע"י וועדת הליגה ואס"א ישראל.

 .4מגרשים
4.1
4.2

4.3

המשחקים יתקיימו במגרשים החוקיים עפ"י תקנון .FIFA
כל מגרש יעבור אישור ע"י ההתאחדות ,כאשר השנה תוגדר "שנת מעבר"
בכדי לאפשר לקבוצות הסטודנטים להתאקלם בליגה כראוי ,ולכן מידות
המגרשים בכל הליגה יהיו לפי תקנון  FIFAלמשחקים לא בינלאומיים.
בשנת  2016/2017קבוצות בליגה הראשונה יחוייבו לשחק במגרשים
התואמים להגדרות  FIFAלמשחקים בינלאומיים.

 .5רישום
 5.1רישום הקבוצות ורישום השחקנים ,באמצעות הקבוצות ,לליגת כדורגל
באולמות יבוצע במשרדי ההתאחדות בהתאם לתקנון הרישום של ההתאחדות.
 5.2כ"א מ"קבוצות ההתאחדות" תפעל במסגרת תאגיד עצמאי (עמותה או חברה
שלא לתועלת הציבור) .עמותות הסטודנטים לא יחוייבו לכך.
 5.3כ"א מהקבוצות תמציא להתאחדות ,כחלק מתהליך הרישום של שחקניה
וכתנאי לרישומם ,אישור על קיום ביטוח לכל שחקניה כמתחייב מחוק הספורט
התשמ"ח 1988 -ותקנותיו ("חוק הספורט") .סכומי הביטוח לא יפחתו ,בכל
מקרה ,מאלה הנקובים בתקנות הספורט (בטוח) התשנ"ה  .1994 -כמו כן
ימציאו הקבוצות אישור על ביצוע בדיקות רפואיות כמתחייב מחוק הספורט
ומהתקנון הרפואי של ההתאחדות.
 5.4הקבוצות יוודאו כי לא יתמנה ולא יכהן בהן כבעל תפקיד מי שהורשע ע"י בית
משפט בעבירה פלילית שיש עימה קלון במהלך  7השנים שקדמו למועד למינוי.
 5.5קבוצה חייבת להעסיק מאמן אשר הוסמך לאימון כמתחייב מחוק הספורט.
 5.6קבוצה חדשה או קבוצה המחדשת רישומה ,תרשום בשורותיה לא פחות מ12 -
ולא יותר מ 26 -שחקנים.
 5.7לפני תחילת המשחק תגיש קבוצה לשופט המשחק טופס רשימת שחקנים ובו
שמות  15שחקנים.
 5.8גילו של שחקן הרשום במסגרת ליגת כדורגל באולמות לא יפחת מ 17 -שנים.
 5.9שחקן הרשום בקבוצה בליגה א' ,ב' ,ג' ,נוער ונערים א' (ובלבד שגילו מעל 17
שנים) רשאי להירשם בנוסף גם בליגת כדורגל באולמות.
 5.10פעולות רישום שחקנים ,לרבות פעולות העברה ,השאלה והשאלת משנה
בקבוצות כדורגל אולמות יתבצעו כאמור לתקנון הרישום בכל הנוגע לפעולת
רישום שחקן בקבוצה לא מקצוענית.
 5.11המועד האחרון לביצוע פעולות רישום שחקנים בעונת משחקים ,הינו ביום
שלפני משחקי הסיבוב השני בבתים עד לשעה , 17:00לאחר מועד זה לא ניתן
יהיה לבצע פעולות רישום שחקנים באותה עונה.
 5.12שחקני קבוצות הסטודנטים ,יוכלו לעבור בין קבוצות הסטודנטים ,ו"מקבוצות
ההתאחדות" לקבוצות הסטודנטים אך ורק באישור אס"א ישראל שתבדוק את
כשירות ההליך מבחינת תקנוני אס"א.
 5.13אין ההגבלה מס"ק ( )5.13תקפה למעבר מקבוצות הסטודנטים ל"קבוצות
ההתאחדות" ,מעבר כזה יהיה בהתאם לסעיפים של העברה רגילה כמפורט
בסעיפים .5.11-5.12

 .6משמעת
 6.1תחולה
תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל יחול על בעלי תפקידים ,שחקנים
וקבוצות ,בשינויים המחויבים.
 6.2רישום וריצוי נפרד של התראה (כרטיס צהוב) במשחקי ליגת כדורגל באולמות
ההתאחדות תערוך רישום נפרד לגבי צבירת התראות (כרטיס צהוב) שניתנו
במהלך משחקי ליגת כדורגל באולמות ,לרבות לגבי ריצוי נפרד של העונש בגין
צבירה ,כאמור.
 6.3הרחקה אוטומטית (כרטיס אדום)
 6.3.1שחקן שהורחק משדה המשחק באמצעות כרטיס אדום ולא הוזמן לבית
הדין (ענישה קצובה) ,ירצה את עונש ההרחקה רק במסגרת ליגת כדורגל
באולמות וצבירת ההרחקות לצורך ריצוי הענישה הקצובה ,תעשה
בנפרד.
 6.3.2שחקן שהורחק בכרטיס אדום בין בליגת כדורגל באולמות ובין במסגרת
אחרת של ההתאחדות ,הוזמן לבית הדין המשמעתי והורשע בדין ,יחול
עונש ההרחקה במלואו ובנפרד בליגה באולמות ובמסגרת אחרת.

