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תקנון אס"א לטורניר כדורעף חופים  3על 3
 .1כללי:
טורניר כדורעף  3*3יתקיים במסגרת משחקי החורף.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה המקובלת ע"י איגוד הכדורעף בישראל ,במידה ויש שינוי של
אס"א השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הטורניר:
טורניר בנים וטורניר בנות:
מבנה הטורניר יקבע עפ"י כמות ההרשמות – ייתכנו משחקי דירוג

 .3מנהלות הענף:
שיפוט:

במשחק ישפוט שופט אחד ושופט מזכירות אחד.

 .4חוקי המשחק של אס"א:
שיטה:

מינימום שחקנים להרשמה  , 3מקסימום שחקנים .6
בכל סגל יהיו עד  6שחקנים  3 -שחקנים במגרש  3 +מחליפים.
כל משחק יהיה בן מערכה אחת בלבד עד  25נקודות .חובה הפרש  2נק'.
משחקי החצי גמר והגמר יהיו בשיטת הטוב מ 3 -מערכות .כל מערכה תהיה עד  – 21חובה הפרש 2
נקודות .במקרה של שוויון במערכות תתקיים מערכה שלישית בשיטה החדשה עד  15נקודות .חובה
הפרש  2נק'.
בהתאם למספר המשתתפים והזמן לקיום התחרויות ,יוכלו מארגני האליפות ,בתיאום עם יו"ר הועדה
המקצועית והמנכ"ל ,לשנות את מספר הנקודות/מערכות ו/או להגביל את הזמן בכל מערכה.
כדורים לתחרויות יסופקו ע"י המארגנים .באחריות הקבוצות להביא כדורים לאימונים ולחימום.
דירוג הטורניר:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

הדירוג בבתים בשיטת הליגה יעשה כדלקמן:
ניצחון  2 -נקודות.
הפסד  1 -נקודה.
הפסד טכני  0 -נקודות ( 2:0במערכות 25:0 ,בכל מערכה).
במקרה של שוויון בין  2קבוצות בטבלת הליגה  ,תדורגנה הקבוצות ע"פ תוצאת המשחק ביניהן.
הקבוצה שניצחה תדורג גבוה יותר (הבהרה :בניגוד לחוקת ענף הכדורעף).
במקרה של שוויון בין  3קבוצות או יותר תדורגנה הקבוצות ע"פ יחס המערכות.
במקרה של שוויון נוסף תדורגנה הקבוצות ע"פ יחס הנקודות הקטנות.
במקרה של שוויון נוסף תדורגנה הקבוצות ע"פ יחס המערכות בין הנוגעות בדבר בלבד.
במקרה של שוויון נוסף תדורגנה הקבוצות ע"פ יחס הנקודות הקטנות בין הנוגעות בדבר בלבד.

חוקים נוספים – בנספח א'  -חוקי המשחק

שאר חוקת המשחקים בהתאם לחוקה הרגילה של הכדורעף.
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נספח א' – חוקי המשחק
מגרש:

גודל המגרש  8מ'  8Xמ'.
גובה הרשת :סטודנטים  2.43 -מ'.
סטודנטיות  2.24 -מ'.
שיטה:

אין סימון של קו האמצע( .הקו שמתחת לרשת).
כל  7נקודות  -החלפת מגרשים .במערכה השלישית (עד  15נקודות) – כל  5נקודות החלפת
מגרשים.
בכל מערכה מותר לקחת פסק זמן אחד בן  30שניות.
חילופי שחקנים יהיו ללא הגבלה במספר ,אך תוך שמירה על סדר הפתיחה.
כדור שנגע בחסימה ייספר כנגיעה (כלומר  -אחריו עוד  2נגיעות בלבד).
אין להעביר כדור לחלקת היריב ביד אחת בקצות האצבעות ( ,)TIPאו במסירה עילית שלא בניצב
לקו הכתפיים (כלומר מותר להעביר במסירה עילית לחלקת היריב רק בכיוון אליו פנה קו הכתפיים
לפנים ולאחור) .ביצוע שכזה יחשב עבירה.
כדור המשחק הוא כדור מיוחד למשחקי חוף.
חובה לשחק יחפים עם חולצה ומומלץ כובע.
שיפוט:

מנהל התחרות במשחקי החורף ייתן דגשים לגבי נורמות השיפוט ויתדרך הקבוצות והשופטים.
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