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תקנון אס"א לטורניר קטרגל
 .1כללי:
טורניר קטרגל יתקיים במסגרת משחקי החורף.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקת  FIFAלכדורגל אולמות ,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 הבנות:
מבנה הטורניר יקבע עפ"י כמות ההרשמות – ייתכנו משחקי דירוג.

 .3הרשמות:
מינימום שחקנים להרשמה  , 5מקסימום שחקנים .15

 .4מנהלות הענף:
שיפוט:
במשחק ישפוט שופט אחד ושופט מזכירות אחד.

 .5חוקי המשחק של אס"א:
גודל הקבוצה:
בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות  5שחקנים (כולל השוער) .במקרה של הרחקות במהלך
המשחק מינימום להמשך המשחק  2שחקנים.
כללי:
חובה על השחקנים הנמצאים על המגרש להשתמש במגני עצם.
הדירוג והניקוד:
הטורניר הוא ללא ניקוד אס"א.
הניקוד בטבלת הליגה בבתים ייעשה כמפורט:
ניצחון 3 :נקודות
תיקו 1 :נקודה
הפסד 0 :נקודות
הפסד טכני )-1( :נקודה ( 2:0לחובה בשערים)
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 במשחק בין שתי הקבוצות.
במידה ומספר הנקודות זהה ,יקבע הדרוג בהתאם להפרש השערים (זכות פחות חובה) הכללי
בבית.
במידה והפרש השערים זהה ,תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות בבית (ללא
הארכה).
במקרה של שוויון נוסף ,תינתן עדיפות לקבוצה שיחס שעריה הכללי בבית טוב יותר (זכות חלקי
חובה).
במקרה של שוויון נוסף יבוצע אותו ההליך ללא הקבוצה האחרונה בבית.
במקרה של יותר משתי קבוצות ,יבוצע אותו הליך ,רק בהתחלה בין הקבוצות המעורבות בלבד,
אם עדיין קיים שוויון ,יעבור ליחס הכללי ורק לבסוף יבוצע ההליך ללא האחרונה בבית.
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משך הזמן:
משחקי הבתים  -משך המשחק יהיה  2מחציות בנות  12דק'  5 +דק' הפסקה.
משחקי רבע הגמר וחצי-הגמר  -משך המשחק יהיה  2מחציות של  15דק'  5 +דק' הפסקה.
משחק הגמר  -משך המשחק יהיה  2מחציות של  20דק'  5 +דק' הפסקה.
במקרה של משחק בשיטת ה"מפסיד יוצא" ,אם המשחק מסתיים בתיקו ,תהיה הארכה של  5דק' ללא
הפסקה .אם תוצאת התיקו תישאר בתום ההארכה יוכרע המשחק בבעיטות עונשין מ –  6מ' (5
בעיטות לסירוגין לכל קבוצה על פי הגרלה).
אם השוויון עדיין נשאר ,הקבוצות תמשכנה בבעיטות עונשין לסירוגין עד להשגת הכרעה.
כל השחקנים שרשומים לאותו משחק בטופס יכולים לבעוט את בעיטות העונשין ( 5בעיטות)
הראשונות .אם המשחק לא הוכרע ,שאר השחקנים עפ"י הרשימה יכולים להשתתף .כל בעיטה
תבוצע ע"י שחקן אחר.
שחקן יורשה לבעוט בשנית רק לאחר שכל השחקנים בעטו ,כולל השוער.
מספר הבועטים יהיה שוויוני זאת  -על פי מספר השחקנים הנמוך מבין הקבוצות המשתתפות,
סה"כ יהיו רשומים בטופס הרישום למשחק עד  12שחקנים.
סדר הבועטים יקבע ע"י המאמן כולל השוער ,ושאר השחקנים יבעטו על פי בחירת המאמן.
שחקן יורשה לבעוט בשנית רק לאחר שכל השחקנים "המורשים" בעטו כולל השוער.
סבב שני של בועטים יקבע לפי כמות השחקנים בקבוצה בה מניין השחקנים קטן יותר.
יש להגיש את רשימת הבועטים בכתב לשופט לפני בעיטות העונשין.
שחקן/ים שהורחק/ו במשחק לא יכול/ו להיכלל ברשימת הבועטים של קבוצתו
כל שחקן אשר רשום בטופס הרשמי של המשחק יכול להחליף את השוער בבעיטות עונשין.
כל קבוצה רשאית לבקש מהשופט פסק זמן אחד ,של דקה בכל מחצית.
את פסק הזמן יבקש ראש הקבוצה או המאמן ,כאשר הכדור ברשותי מחוץ למשחק.
אין להעביר פסק זמן שלא נוצל למחצית השנייה.
כדור המשחק:
המשחק ישחק בכדור מס'  5במגרש חיצוני.
עיקרי החוקה:
כל קבוצה תמנה  5שחקנים ( 4שחקני שדה  +שוער) במשחקי הגברים והנשים.
החלפת שחקנים – כל קבוצה רשאית לבצע חילופים ללא הגבלה במשחק ,כשאין מניעה להחזיר
שחקן שהוחלף .שחקן מחליף יכנס למגרש רק ליד שולחן המזכירות ולא מצד כל שהוא אחר במגרש.
החלפת שחקנים חייבת להתבצע באזור ההחלפה .גם החלפת שוער תהיה כמו החלפת השחקנים
האחרים ללא עצירת המשחק .השחקן המחליף ייכנס למשחק דרך אזור החילופים של קבוצתו ,אך
ורק לאחר שהשחקן המוחלף עזב את שדה המשחק.
התחלת המשחק :כמו בכדורגל ,מאמצע המגרש על ידי מסירה קדימה.
לא קיים חוק הנבדל.
לכל השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השערים (תחום ה 6 -מ').
חוקים עבור השוער:
רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער וזאת לא יותר מ 4 -שניות.
אם שוער מקבל כדור משחקן קבוצתו ברגל בלבד ,אסור לו לתפוס הכדור ביד אלא רק ברגליו
ולמסור תוך  4שניות .ניתן להחזיר לשוער באמצאות ראש או חזה רק באם התבצעה במגע ראשוני
של השחקן.
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החזרת הכדור שיצא את קו הרוחב לשדה המגרש ע"י השוער תעשה אך ורק ע"י זריקה ביד ,תוך 4
שניות.
כדור שמתחיל מכדור עומד או נייח (כמו פאול או אאוט) מותר להחזיר לשוער את הכדור ברגל.
במידה והכדור יצא מקו הרוחב (אחרי השער) והשוער מוסר אותו לשחקן קבוצתו – השוער חייב
לעבור את החצי כדי שניתן יהיה למסור אותו שוב לשוער ,או שהייתה נגיעה בכדור של שחקן יריב.
שוער יכול למסור הכדור מעבר לחצי.
במידה ובמהלך המשחק השוער תופס כדור בידיו ומוסר אותו לשחקן קבוצתו ,השחקן יכול למסור
בחזרה לשוער רק במידה והשוער עבר את קו החצי של המגרש והשוער חייב ברגליו לשחרר הכדור
תוך  4שניות.
במידה והשוער עבר את חצי המגרש שלו ונמצא בחצי המגרש של היריב הוא נחשב כמו כל שחקן
ויכול להחזיק בכדור כמה שהוא רוצה.
בעיטות:
אפשר לבעוט לשער מכל חלקי המגרש (אין להשיג שער ישירות מבעיטת חוץ) .
החזרת הכדור לשדה המגרש בהוצאת חוץ תהיה ברגל בלבד .שחקני היריב יהיו במרחק של  5מ'
לפחות.
בעיטת קרן או פאול – תבוצע ע"י בעיטה ברגל בכדור המונח על הארץ בפינת קווי האורך והרוחב
כשהיריב עומד לפחות  5מ' מהכדור.
מרגע שהשחקן עומד  5מ' מהכדור ,על המוציא כדור לשחרר את הכדור למגרש תוך  4שניות.
עונש על עבירה :אם תעשה ברחבת ה 6 -מ' -בעיטת פנדל .בכל יתר חלקי המגרש בעיטת עונש
רגילה (היריב במרחק  5מ' לפחות מהכדור).
ביצוע בעיטת העונשין –  6מ' מהשער (על קו העונשין) כשהשוער עומד בשער (על הקו) ויתר
השחקנים מסביב למעגל ה 9 -מ'.
העונש במקרה של עבירה על ידי השוער -בעיטת עונשין בלתי ישירה מקו הקשת מול מקום ביצוע
העבירה.
החל מהעבירה ה 6 -יש בעיטת עונשין חופשית (ללא חומה) ,ממקום העבירה או במרחק של  10מ'
ממרכז השער .הבעיטה חייבת להיבעט לשער (לא מסירה) .השוער יכול לצאת עד  5מ' מקו השער
בכל בעיטה בלתי ישירה שהשופט קובע – העבירה לא נרשמת כעבירה נצברת.
העבירות המצטברות מתאפסות רק בין מחציות ,במידה ויש הארכה ,העבירות שנצברו ממשיכות
לתוך הארכה.
מדידת זמן:
בנושא מדידת הזמן יפעל השופט כדלקמן:
יעצור השעון כאשר הכדור מחוץ למשחק ,לפי שיקול דעתו (פציעה ,כדור מחוץ למגרש וכו')
יפקח על זמן  2דק' בזמן העונש של הרחקת שחקן.
יודיע בפומבי על תוספת הזמן בסיום כל מחצית או הארכה.
יציין את סיום המחצית הראשונה ,את סיום התחרות ואת סיום זמני ההארכה.
כללי:
הספסלים של הקבוצות צמודים למזכירות .במחצית יש להחליף ספסלי ישיבה בין שתי הקבוצות.
במשחקים יש לנעול נעלי ספורט רגילות – אין לשחק ברגלים יחפות ואין לנעול נעלי "פקקים"
ו"סטופקס".

 .6חוקי משמעת:
משמעת:
לנושא המשמעת ייחשבו שחקני הספסל ,המלווים המאמנים ושחקני השדה.
כרטיס צהוב משמש רק לאזהרה ולרישום אצל השופט.
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שופט רשאי להרחיק שחקן ו/או מלווה ל 2 -דק' על עבירת משמעת (כרטיס אדום) או על צבירת 2
כרטיסים צהובים באותו משחק .אם הובקע שער נגד קבוצתו לפני תום שתי הדקות יוכל להיכנס
למשחק שחקן מחליף .בתום  2דק' רשאי שחקן אחר לחזור למגרש.
אם הורחק שחקן בכרטיס אדום לא יוכל לחזור באותו משחק (ניתן להחליפו בשחקן אחר) ויורחק
אוטומטית מהמשחק הבא.
אין צבירת כרטיסים צהובים ממשחק למשחק.
ספירת העבירות הקבוצתיות ,בכל מחצית בנפרד ,תהיה במזכירות .רשאית קבוצה להציב משקיף
מטעמה במזכירות.
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