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תקנון אס"א לאליפות בכדורמים
 .1כללי:
אליפות אס"א בכדורמים תתקיים במסגרת משחקי אס"א.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה המקובלת על איגוד הכדור-מים בישראל בליגה הראשונה ,במידה
ויש שינוי של אס"א השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2שיטה:
מבנה הטורניר יקבע עפ"י כמות ההרשמות – ייתכנו משחקי דירוג

 .3חוקי המשחק של אס"א:
ישתתפו בטורניר סטודנטים בלבד בכפוף לתקנון "מי הוא סטודנט" של אס"א ישראל.
מינימום שחקנים להרשמה  , 7מקסימום שחקנים .13
משך המשחקים:

 4 רבעים של  7דקות למשחק רגיל אחד ביום.
 במקרה של  2משחקים ויותר יהיו  4רבעים של  5דקות עם הפסקה של  5דקות במחצית המשחק
 במקרה של שוויון במשחקים בשיטת "המפסיד יוצא":
 oתהיה הארכה של  5דקות (ללא החלפת שערים).
 oבמקרה של שוויון נוסף ,תינתנה  5זריקות מ 4 -מ' לכל קבוצה על ידי שחקנים שונים שנכללו
בהרכב שסיים את המשחק בתום הארכה.
 oבמקרה של שוויון נוסף תינתנה זריקות מ 4 -מ' ,אחת לכל קבוצה לסירוגין עד להכרעה.
בתחילה יזרקו  2השחקנים מההרכב המסיים שלא זרקו עדיין ,ואחר כך לסירוגין כל השחקנים
הרשומים בטופס.
דירוג קבוצתי:

 הניקוד יעשה על פי המפתח הבא:
 oניצחון =  3נקודות
 oתיקו =  1נקודה
 oהפסד =  0נקודות
 oהפסד טכני או אי הופעה=  )-( 1נקודה ( 0:0חובה בשערים)
 במקרה של שוויון בניקוד בין קבוצות:
 oתדורגנה הקבוצות על-פי תוצאות המשחק ביניהן – הקבוצה שניצחה תדורג גבוה יותר בטבלה.
 oבמקרה של שוויון נקודות בטבלת הליגה בין יותר משתי קבוצות ,ייקבע הדירוג עפ"י שערי
הזכות שהושגו במשחקים בין הנוגעות בדבר בלבד.
 oבמקרה של שוויון נוסף ,ייקבע הדירוג בבית עפ"י הפרש השערים בין הנוגעות בדבר בלבד
(זכות פחות חובה).
 oבמקרה של שוויון נוסף ,תינתן העדיפות לקבוצה שהבקיעה יותר שערים בהתקפה במשחקים
(ללא הארכה).
 oבמקרה של שוויון נוסף ,תתקיים הגרלה.

 .4מנהלות הענף:
.1
.2

הסניף המארגן ידאג לבריכה.
שיפוט  -שופטי הענף יהיו מאיגוד שופטי הכדור-מים.
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