תקנון ליגת אבות בקט רגל 2019
הליגה תתקיים בשלושה תאריכים 15/3/19 ,22/2/19 ,15/2/19 :במגרש הכדורגל בירחיב בין השעות 14:00-16:00
 .1שיתוף ורישום שחקנים:
א .הטורניר מיועד לאבות לתלמידים הלומדים בבתי הספר במועצה בלבד!
ב .מועד רישום הקבוצות יסתיים ביום חמישי ,בתאריך  . 31/1/19את הרישום יש לשלוח לעודד בן -ארי ממחלקת
הספורט במועצה למייל –  .oded@dsharon.org.ilקבוצה שלא תשלח רישום עד לתאריך זה לא תוכל להשתתף
בליגה .נוסף לכך ,רק שחקנים אשר מופיעים ברשימת השחקנים יוכלו לקחת חלק בטורניר.
ג.

אסורה העברת שחקנים בין הקבוצות לכל משך הטורניר .במקרה שיש אבא שיש לו ילדים בשני בתי ספר או יותר,
האבא יאלץ לבחור איזה בית ספר הוא מייצג.

ד .קבוצה שתשתף שחקן אשר אינו מופיע ברשימת השחקנים ו/או משחק בקבוצה אחרת ,תקבל הפסד טכני ()4-0
באופן אוטומטי.
ה .מספר השחקנים הפעילים במגרש הוא  + 4שוער.
ו.

חובה לשחק עם מגני עצם.

ז.

כל קבוצה תקבל סט תלבושת ייצוגית איתה השחקנים יחוייבו לשחק .יש לכתוב בטופס רישום השחקנים מידות
לחולצות.

 .2הופעת הקבוצות:
א .הקבוצות חייבות להופיע למשחקים בכל מזג אוויר .דחיית/ביטול משחקים עקב מזג האוויר נתונה בידי מנהל
הליגה בלבד.
ב .חובת הופעת הקבוצות בתלבושת אחידה שיקבלו עת הרישום לטורניר.
ג.

על כל קבוצה להגיע למשחק לפחות  20דקות לפני שעת המשחק שנקבעה ולהביא עמה כדור לחימום.

ד .קבוצה שתאחר למשחק ביותר מ  10-דקות מהמועד הרשמי של פתיחת המשחק תפסיד הפסד טכני (.)4-0
 .3משך המשחק:
א .משך המשחק הוא  20דקות שיתחלקו לשתי מחציות של  10דקות כל אחת וביניהן הפסקה של  5דקות.
ב .רק שופט המשחק יקבע את מועד סיום מחצית המשחק ואת מועד סיום המשחק כולו.
ג .יתכנו שני משחקים בכל מפגש – תלוי במספר הקבוצות שירשמו
 .4הוצאת קרן/חוץ:
מתבצעת ברגל עד חמש שניות מסימון השופט .כנ"ל לגבי בעיטות עונשין.
 .5פתיחת משחק:
מתבצעת ממרכז המגרש .לא ניתן להבקיע שער מבעיטת פתיחת המשחק או חידושו לאחר הבקעת שער או הוצאת חוץ.
 .6שוער:
א .לשוער אסור לגעת ביד מעבר לרחבת העונשין שלו .במקרה של חריגה ,יורחק השוער למשך  3דקות .במקרה חוזר
באותו המשחק ו/או בנגעה מכוונת ביד יורחק השוער בכרטיס אדום.
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ב .שוער המשחק חייב לשחרר את הכדור עד  5שניות מהרגע שהכדור בידיו .חידוש המשחק לאחר שהכדור יצא החוצה
יתבצע דרך רחבת העונשין ביד בלבד .ברגע שהכדור מונח על הקרקע המשחק התחיל וההתקפה יכולה לחטוף את
הכדור.
 .7הרחקת שחקנים/אנשי סגל הקבוצה/אוהדים:
א .שופט רשאי להרחיק שחקן מהמגרש למשך  3דקות .השופט יודיע בצורה ברורה לשחקן ולמזכירות על ההרחקה.
השחקן יוכל לחזור לשחק בתום שלוש הדקות או לחילופין אם הובקע שער שדה (שער שהובקע במהלך התקין של
המשחק – שער מבעיטת עונשין/בעיטה נייחת עקב אותה עבירה של השחקן שהורחק אינו נחשב כשער שדה) נגד קבוצתו.
במקרה של הרחקה חוזרת של השחקן הוא יורחק בכרטיס אדום.
ב .כרטיס אדום – עונש אשר משמעותו הוא הרחקה מהמשחק ללא אפשרות לחזור והרחקה אוטומטית מהמשחק הבא
של קבוצתו.
 .8ניקוד:
ניצחון –  3נקודות
תיקו –  2נקודות
הפסד –  1נקודה
הפסד טכני –  0נקודה בתוצאה 4-0
 .9חילוף שחקנים:
ניתן להחליף שחקנים ללא הגבלה .שחקן מחליף יכנס למגרש מאזור קו האמצע באישור השופט בלבד .בידי השופט האפשרות
למנוע החלפת שחקנים במידה ולדעתו החילופים נעשים ברוח בלתי ספורטיבית ועל מנת לשבש את הליכי המשחק.
 .10מיקום סופי בשלב הבתים:
מיקום סופי בשיבוץ הקבוצות במידה ולשתי קבוצות יש מספר נקודות שווה יקבע לפי הסדר הבא:
א.

לפי המנצחת ביניהן

ב.

לפי הפרש השערים הגבוה ביותר

ג.

לפי מספר שערי הזכות הגבוה ביותר

ד.

לפי מספר הניצחונות הגבוה ביותר

ה.

הגרלה

 .11משחקי נוקאאוט:
במקרה של שוויון בתום הזמן החוקי תשוחק הארכה בת חמש דקות.
במקרה של שוויון בתום ההארכה יתקיימו בעיטות עונשין ( 3בעיטות לכל קבוצה).

חתימת רכז הקבוצה_________________
בברכת הספורט,
הנהלת הליגה
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