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תקנון אס"א לאליפות כדורגל 7*7
 .1כללי:
טורניר כדורגל  7*7יתקיים במסגרת משחקי אס"א.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה המקובלת ע"י ההתאחדות לכדורגל ו ,FIFA-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:
מינימום שחקנים להרשמה  , 7מקסימום שחקנים .18
משך הזמן:
לגברים:
 35*2דקות  5 +דקות הפסקה ,במקרה של משחק בודד ביום.
 25*2דקות  5 +דקות הפסקה ,במקרה של  2משחקים ביום.
 20*2דקות  5 +דקות הפסקה במקרה של  3משחקים ביום.
לנשים:
 25*2דקות  5 +דקות הפסקה ,במקרה של משחק בודד ביום.
 20*2דקות  5 +דקות הפסקה ,במקרה של  2משחקים ביום.
 15*2דקות  5 +דקות הפסקה ,במקרה של  3משחקים ביום.
בשלבי הגמר (המפסיד יוצא):
(א) אם השוויון יישמר בתום שלב ההארכה ,תהיה הכרעה בבעיטות מ 8 -מ' .לכל קבוצה תינתנה 5
בעיטות ,שיבעטו לסירוגין ע"י שחקני הקבוצה ,שסיימו את המשחק בתום ההארכה.
(ב) במקרה של שוויון נוסף ,תינתן בעיטת  8מטר לכל קבוצה לסירוגין עד הכרעה במשחק.
(ג) הבועטים בסעיף ג' יהיו מבין שחקני ההרכב שסיים את המשחק ,ועדיין לא בעטו בשלב הראשון
(סעיף ב') ,עד אשר יסיימו כל  8שחקני ההרכב לבעוט  .ואז יוכלו לבעוט בעיטה שנייה בסדר
שיבחרו ,אחת לכל שחקן מה .8
ניקוד ודירוג:
ניקוד בטבלאות הליגה והבתים ייעשה על פי המפתח הבא:
ניצחון  – 3נקודות
תיקו  – 1נקודה
הפסד  – 0נקודות
הפסד טכני  )-( - 1נקודה (  2:0לחובה בשערים)
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הדרוג הסופי בבית יקבע על פי המפתח והסדר הבאים:
(א) ע"פ מספר הנקודות הסופי שצברה כל קבוצה.
(ב) במקרה של שוויון בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק בין שתי הקבוצות.
(ג) במידה ומספר הנקודות זהה ,יקבע הפרש השערים הכללי (זכות פחות חובה) ,גם בין  3קבוצות או יותר.
(ד) במידה והפרש השערים זהה תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות.
(ה) במקרה של שוויון נוסף ,תינתן עדיפות לקבוצה שיחס שעריה טוב יותר (זכות חלקי חובה).
(ו) במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.

 .5חוקים נוספים:
הרחקות והחלפות
במידה ובמהלך המשחק נזקפו לחובת אחד השחקנים שתי התראות (כרטיס צהוב) הנ"ל יהיה מושעה
מהמשחק הבא אוטומטית (במידה וקבוצתו תמשיך במעגל תחרויות).
במידה ובמהלך המשחק נזקפה לחובת אחד השחקנים הרחקה (כרטיס אדום) הנ"ל יהיה מושעה
ממשחק אחד (הבא) אוטומטית (לא כולל המשחק בו הורחק השחקן).
אין צבירת כרטיסים צהובים ממשחק למשחק.
אין הגבלה על מספר החילופים ,החילופים חופשי ומבוצעים ללא עצירת המשחק כאשר שחקן יוצא
לכיוון הספסל ושחקן נכנס רק לאחר שהשחקן היוצא חצה את קו המגרש ,החילופים מתוך רשימה
של  18שחקנים שתוגש לשופט בראשית המשחק.
רחבת השוער תהיה  9מטרים (אורך) ו 5-מטרים רוחב (מקורת השער).
לא קיים חוק נבדל.
החומה תעמוד כ  6מטרים מבעיטת עונשין.
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