מחלקת נוער עירונית
מחלקת ספורט עירונית

"כן לספורט ,לא לאלימות" :טורניר קט-רגל לנוער
לילות קיץ בחופש הגדול
 1.7.2019עד 8.8.2019
תקנון המשחקים
שיטת המשחקים וחוקיה:
המשחקים יתקיימו בכפוף לחוקי משחק הכדורגל ,במגרש "רמות ספורטיב" בשכונת רמות בימי
ראשון ובימי רביעי בין השעות  23:00-17:00וייתכן כי גם בימי שני בהתאם לצורך ובהתאם
לשיבוץ המשחקים .הליגות יחולקו לשלוש קטגוריות של שנתונים ,קטגוריה א' ילידי ,2000-02
קטגוריה ב' ילידי  2003-04וקטגוריה ג' ילידי .2005-06
כללים ייחודים לטורניר :
 ההשתתפות היא לשנתונים  2000עד .2006


במעמד רישום הקבוצה יש למסור רשימה של  6עד  10שחקנים  ₪ 10 +דמי רישום /לכל
משתתף.



ניתן להחליף שחקנים בשלב של משחקי הבתים בלבד (כל החלפה תתבצע באישור מנהלי
הטורניר בלבד).



לא יתאפשר רישום שחקן חדש מתחילת משחקי הנוק אאוט ועד לסיום הטורניר.



בגין כל החלפה שתתבצע בצורה לא חוקית ,יוכלו מנהלי הטורניר להעמיד את השחקן לוועדת
משמעת/להרחיק אותו מהמשך הטורניר או לפסוק הפסד טכני לקבוצתו.



חברי הקבוצה הרשומים יקבלו חולצה .ההשתתפות בטורניר עם חולצות הטורניר בלבד!

חוקי המשחק:
 הטורניר יחולק לבתים לכל שכבת השנתונים .מספר הבתים והקבוצות בהתאם לרישום,
הבתים ינוהלו בשיטת ליגה .החל משלב רבע הגמר יערכו המשחקים בשיטת גביע "נוק-
אאוט" (המפסיד יוצא) ,עד לגמר.


המשחק יימשך  20דקות ,כאשר כל מחצית היא  10דקות (הפסקת מחצית  5דקות).



אין הגבלה על חילופי שחקנים .שחקן שהוחלף יהיה רשאי לחזור לאותו משחק בכפוף
לקבלת אישור משופט המשחק.



הכנסת כדור חוץ וקרן למגרש באמצעות הרגל.



כדור שיצא מגבולות קו הרוחב יוכנס למשחק ע"י השוער.



לשוער אסור לעבור את קו האמצע בזריקה או בעיטה מהאוויר.

מחלקת נוער עירונית
מחלקת ספורט עירונית



כדור שיוחזר לידי השוער במתכוון על ידי אחד משחקני קבוצתו ,ייחשב הדבר כהפרת
כללי המשחק והמשחק יחודש בבעיטה בלתי ישירה ממרחק  7מטרים מקו השער.



חריגה לרעה או אלימות תגרור הרחקת השחקן ,לא רק מהמשחק המדובר גם מהמשך
הטורניר בהתאם להחלטת צוות ניהול הטורניר של מח' הספורט והנוער בחברת כיוונים.



הנהלת הטורניר תנקוט אפס סובלנות כלפי שחקנים שנוקטים באמירות גזעניות כלפי
שחקנים אחרים ואמירה שכזו תגרור הרחקה אוטומטית מהמשחק הטורניר.



שחקן יורחק במקרה של עבירה גסה או לא ספורטיבית ,על פי שיקול דעת השופט למשחק

שלם (באדום) או לשתי דקות (בצהוב).
* תוכנית הטורניר יכולה להשתנות בהתאם לכמות הקבוצות הנרשמות.
מצבי שוויון  -שלב הבתים המוקדמים:
במצב של שוויון בנקודות ייקבע הדרוג על פי המשחק הישיר בין שתי הקבוצות .במצב של שוויון
במשחק תיקבע העולה לשלב הבא באמצעות הפרש השערים ואם גם כאן יהיה שוויון ייקבע הדירוג
ע"י מס' שערי הזכות שכבשו הקבוצות .במקרה של שוויון בשערי הזכות ,העולה תיקבע על ידי
משחק חוזר בין שתי הקבוצות .במקרה של שוויון בין שלוש קבוצות תיקבע העולה לשלב הבא
באמצעות טבלה פנימית ותוצאות ישירות ביניהן.
שלב ב' ,משחקי רבע גמר וחצי גמר – במצב שוויון במשחק תוכרע ההתמודדות בבעיטות הכרעה (3
פנדלים לכל קבוצה) ובמשחק הגמר ייכנס המשחק להארכה של  5דקות ( 2.30דקות בכל מחצית)
ואם גם אז יהיה שוויון ,תוכרע ההתמודדות ע"י בעיטות הכרעה ( 3פנדלים לכל קבוצה) .במצב
שוויון תמשכנה הקבוצות לבעוט בעיטה אחת לסירוגין עד להכרעה .ראשונים לבעוט השחקנים
ששיחקו בסוף המשחק.
תוצאות ,טבלאות ומידע יופיעו על לוח המודעות.


שיפוט – במשחקים ישפטו שופטים מוסמכים.



תלבושת – חולצה בצבע שנקבע מראש ,מכנסי ספורט קצרים ונעלי ספורט.



התייצבות למשחק – הקבוצות תופענה במגרש הקט-רגל שנקבע למשחק  20דקות לפני
תחילת המשחק ,לבושות ומוכנות .קבוצה שתאחר  5דקות או יותר (או לא תופיע) תפסיד
טכנית .בכל מקרה של בקשת דחייה יש לפנות מראש למנהלי הטורניר( .לא יאושרו שינויים
ביום המשחק).



ערעורים – יש לפנות בכתב באמצעות ראש הקבוצה למחלקת הנוער בחברת כיוונים.
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ניקוד:
קבוצה שתנצח במשחק תזכה בשלוש נקודות ,קבוצות שיסיימו בתיקו יקבלו שתי נקודות וקבוצה
שתפסיד תקבל נקודה אחת .קבוצה שלא תופיע למשחק תפסיד טכני (ללא נקודות) והקבוצה
השנייה תזכה בניצחון טכני של  0:3ובשלוש נקודות על ניצחון.
אזהרות והרחקות:


שחקן שצובר שלושה כרטיסים צהובים יורחק אוטומטית למשחק אחד (המשחק שאחרי
הצהוב השלישי).



שחקן שצובר שני כרטיסים צהובים במשחק אחד (אדום) יורחק אוטומטית למשחק שיבוא
אחריו.



שחקן שמנע הזדמנות ודאית להבקעת שער (כולל שוער שנגע בכדור בידו מחוץ לרחבה) יורחק
למשחק הנוכחי ו בשיקול דעתו של השופט ושל הנהלת הטורניר להרחיק אותו לתקופת זמן
ממושכת יותר.

כללי התנהגות של השחקנים :
לפניך כללי התנהגות בהם מחויב כל משתתף בטורניר .כללים אלה מחייבים כל שחקן :
 .1משחק /מתחרה בהגינות ומתוך הנאה תוך השקעת מיטב המאמצים להשגת תוצאה טובה.
 .2יקפיד על שמירת כל חוקי המשחק.
 .3יישמע להוראות המאמן/ראש הקבוצה.
 .4יכבד את החלטות השופט .יש לקבל ברוח טובה גם החלטות הנראות בלתי סבירות.
 .5היה ענו וצנוע לאחר שניצחת ורחב לב לאחר שנוצחת.
 .6התנהגות הספורטאי מייצגת את קבוצתו.
 .7יש לנהוג ביריב בכבוד ,בכל תנאי.
 .8יש להימנע מוויכוח על המגרש עם שופט ,עם מאמן ,עם שחקנים אחרים או עם קהל.
 .9יש להימנע מהתנהגות גסה או אלימה פיזית או מילולית.
 .10לא תהיה סבלנות כלפי שחקנים שמתנהגים בצורה אלימה ו/או גזענית ומי שיעשה זאת יורחק
לאלתר.
 .11שחקן/קבוצה שיתנהגו בצורה אלימה יספגו עונשים חמורים ואף יורחקו מהמשך הטורניר,
בהתאם לשיקול דעתו של מנהל הטורניר.
כללי התנהגות לקהל הצופים
מחלקת הספורט ומחלקת הנוער בחברת כיוונים מעוניינות בנוכחות קהל.
אנו מזמינים את הקהל הרחב לצפות במשחקים ולעודד את קבוצתם .עם זאת ,על קהל הצופים
לנהוג בהתאם להנחיות המובאות להלן:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

הישיבה אך ורק במקומות שיועדו לצופים בתחרות.
יש להימנע מכל ביטוי של אלימות מילולית או גופנית כלפי שופט ,שחקנים או צופים במשחק.
יש להימנע מקריאות גנאי ,הנפת כרזות גנאי ושריקות בוז.
יש להימנע מסיסמאות או הערות פוגעות לגבי כל המעורבים בתחרות.
יש להימנע מהשלכת ניירות או חפצים לזירת המשחק או מחוץ למגרש.
יש לשמור על הרכוש ועל איכות הסביבה בכל אזור התחרות.

 .7אסור להשתמש במשרוקית לצורך עידוד או הפרעה למשחק.
 .8אין להפריע בכל דרך שהיא למהלכה התקין של התחרות.
 .9יש להישמע להוראות הצוות ולשופט המשחק.
 .10אין לפצח גרעינים בקרבת המגרש או הטריבונות.
 שחקן שלא ישמע להנחיות הנ"ל יעמוד לבירור משמעתי במח' הנוער בכיוונים.
 קבוצה שהקהל שלה אינו נשמע להנחיות עלולה להיות מושעית מהמשך הטורניר.
משחקי שלב הבתים יערכו במגרש "רמות ספורטיב" בשכונת רמות
השתתפות שחקן בקבוצתו מותנית בצירוף הטפסים הבאים בעת ההרשמה:
 .1אישור הורים חתום אודות ההשתתפות בפעילות.
 .2הצהרת בריאות של ההורים המעידים כי אין מניעה רפואית לבנם
להשתתף בטורניר קט-רגל.
קראתי את תקנון הטורניר ובחתימתי אני מאשר את התנאים שלו.
חתימה__________________ :
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טופס רישום קבוצתי
לכבוד
מחלקת נוער  /מחלקת ספורט עירונית
שם הקבוצה _____________________ :בי"ס___________:
שנת לידה________:
איש קשר (ראש קבוצה)+טלפון_________________________ :
פרטי קבוצה (מינימום  6שחקנים ,מקסימום  10שחקנים):
שם השחקן

טלפון

תאריך לידה

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
 .1תשלום למחלקת הנוער /ספורט בכיוונים דמי הרשמה לכל חניך ₪ 10 :
 .2קבוצה יכולה להכיל שחקנים מאותה השכבה בלבד.
 .3כל ילד מקבל חולצת משחק

לפרטים והרשמה :
בן בודה 0504202329-
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אישור הורים
אל :חברת כיוונים-מחלקה נוער/מחלקת ספורט
הנני מאשר/ת את השתתפות בני (לציין שם) _________________

ת"ז_________________

בטורניר קט-רגל "בועטים את האלימות" ,בין התאריכים 1.7.2019 :עד 8.8.2019
לרבות השתתפות במשחקי קט רגל ופעילויות של ספורט היתולי.
הנני מאשר/ת כי החברה רשאית לצלם את בני  /בתי ולהשתמש בצילומים אלו בפרסומי החברה .
הריני לאשר כי קראתי את התקנון המצורף אודות הפעילות ,והנני מסכים/ה שבני ישתתף בה.
תאריך_________ שם ההורה________________ ת"ז _____________ חתימת ההורה_____________
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הצהרת בריאות
אל :חברת כיוונים -מחלקת נוער /מחלקת ספורט
פרטים אישיים:
שם הנער ___________________ת.ז______________ תאריך לידה________
כתובת_____________:
ביה"ס וכיתה __________________טלפון ההורה_______________

הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדכם
הנני מצהיר/ה כי מצב בריאותו של בני תקין ,וכי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני להשתתף
בטורניר קט-רגל והפעילויות הנלוות במהלך תקופת הקיץ .2019
שם ההורה________________

חתימת ההורה__________________

