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 המשחק  – 1חוק מספר 

 

 הגדרות 1סעיף 

 משחק הכדורסל  1.1

המטרה . כל אחתשחקנים ב( 5)קבוצות של חמישה ( 2)כדורסל הוא משחק בו נוטלות חלק שתי  
 . ולמנוע מן הקבוצה היריבה לקלוע של הקבוצה היריבה של כל קבוצה היא לקלוע לסל

 

  סל הקבוצה היריבה/סל הקבוצה: הסל 1.2

 . שלה הוא הסל, והסל עליו מגנה קבוצה, הוא הסל של הקבוצה היריבה, הסל אותו תוקפת קבוצה 

 

 המנצחת במשחק  1.3

 . היא המנצחת במשחק, הקבוצה שקלעה את מירב הנקודות בתום זמן המשחק 

 

 

 והציוד המגרש – 2חוק מספר 
 
 

  המגרש  2סעיף 

 המגרש  2.1

 28במידות אורך של , (0ראה תרשים )שטוח ופנוי ממכשולים , יהיה עשוי משטח קשיח המגרש 
 . למדידה מן השפה הפנימית של קווי תחום המגרש, מטרים 05מטרים ורוחב של 

 

 רי המגרש האחו חלק 2.2

החלק הפנימי של לוח הסל , של קבוצה מורכב מן הסל של אותה הקבוצה המגרש האחורי חלק 
וקו  קווי האורך, שלה מאחורי סל הקבוצה המתוחם על ידי קו הבסיס ומאותו החלק של המגרש

 . האמצע

 

 המגרש הקדמי  לקח 2.3

החלק הפנימי של לוח הסל , של קבוצה מורכב מן הסל של הקבוצה היריבה המגרש הקדמי חלק 
קווי , הנמצא מאחורי הסל של הקבוצה היריבה ואותו חלק של המגרש המתוחם על ידי קו הבסיס

 . והצד הפנימי של קו האמצע הקרוב ביותר לסל של הקבוצה היריבה האורך

 

 הקווים   2.4

( 5)וברוחב של חמישה  ,אחר בולט לעיןצבע בצבע לבן או ויסומנו ב, באותו צבע יהיוכל הקווים  
 . סנטימטרים
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 קו התחום    .2.4.1

קווים אלה אינם . וקווי האורך סהמורכב מקווי הבסי, שטח המגרש יתוחם באמצעות קו התחום 
 .מהווים חלק מן המגרש

 

   מעגל האמצע וחצאי המעגל, קו האמצע .2.4.2

 05הוא יימשך . קו האמצע יסומן במקביל לקווי הרוחב מנקודות האמצע של קווי האורך 
 . ווי האורךסנטימטרים מעברו של כל אחד מק

למדידה משפתו החיצונית של קו , מטרים 0.81ברדיום של , מעגל האמצע יסומן במרכז המגרש 
    .ההיקף

מטרים למדידה מן השפה החיצונית של קו  0.81חצאי המעגל יסומנו על המגרש ברדיום של  
 (.  2תרשים )כאשר מרכזם נמצא בנקודת האמצע של קווי זריקות העונשין , ההיקף

 

 אזורי ההגבלה ונקודות הריבאונד של זריקות העונשין, קווי זריקות העונשין .2.4.3

 5.81שפתו המרוחקת ביותר תהיה . יסומן במקביל לכל אחד מקווי הבסיס קו זריקות העונשין 
צע שלו נקודת האמ. מטרים 3.61והיא תהיה באורך של , מטרים מן השפה החיצונית של ההיקף

 . קווי הבסיס( 2)תעמוד על הקו הדמיוני המחבר בין נקודות האמצע של שני 

קווי , אזורי ההגבלה יהיו האזורים המלבניים המסומנים על המגרש והמתוחמים על ידי קווי הבסיס 
מטרים מנקודות  2.75כאשר גבולם החיצוני יימצא , זריקות העונשין והקווים שמקורם בקווי הבסיס

למעט , קווים אלה. והם יסתיימו בשפה החיצונית של קווי זריקות העונשין, של קווי הבסיסהאמצע 
   .מהווים חלק מאזור ההגבלה, קווי הרוחב

יסומנו , בהן רשאים שחקנים לעמוד במהלך זריקות העונשין, העמדות לאורך אזורי ההגבלה 
 .  2כמודגם בתרשים 

 

 הנקודות  3תחום אזור  .2.4.4

למעט התחום , יהיו כלל תחום המגרש( 2ותרשים  0תרשים )של קבוצה  וש הנקודותתחום של 
 :המוגבל על ידי והכולל את, הסמוך לסל של הקבוצה היריבה

 כאשר השפה החיצונית נמצאת , בילים היוצאים במאונך מקו הבסיסקמהקווים ה( 2) שני
 . ם מן השפה הפנימית של קווי האורךמטרי 1.91

 מטרים למדידה מן הנקודה על הרצפה הנמצאת מתחת למרכז  6.45של  סברדיו קשת
המרחק של אותה . ועד לשפה החיצונית של הקשת המדויק של הסל של הקבוצה היריבה

. מטרים 0.545יהיה  ,מן השפה הפנימית של קו הרוחבהנקודה האמצעית על גבי הרצפה 
 . הקשת מחוברת לקווים המקבילים

 . הנקודות 3אזור הנקודות אינו מהווה חלק מתחום  3קו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2104אוקטובר                                2104הכדורסל הרשמית  תחוק                              47מתוך  8עמוד 

 
 
 

 
 מגרש המשחק בגודל מלא - 1תרשים 
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 תחום ספסלי הקבוצות  .2.4.5

 .0מחוץ למגרש הוא יוגבל על ידי שני קווים כמודגם בתרשים תחום ספסלי הקבוצות יסומן  

אנשי הקבוצה מקומות ישיבה לכל הפחות בתחום ספסל הקבוצה בעבור  06חייבים להימצא  
 מלוויושנאסרו עליהם לשחק  שחקנים, החליפים, עוזרי המאמנים, המאמניםהכוללים  בספסל

 . לא יפחת משני מטרים מאחורי תחום ספסל הקבוצהכל אדם אחר ימצא במרחק ש. הקבוצה

 

 קווי הכנסת הכדור  .2.4.6

, מטרים יסומנו מחוץ למגרש בצד האורך הנגדי לשולחן המזכירות 1.05הקווים באורך של ( 2)שני  
מטרים מן השפה הפנימית של קו  8.325כאשר השפה החיצונית של הקווים נמצאת במרחק של 

 .הקרוב ביותר הבסיס

 

 (Charge) ללא חיוב עבירת מגן אזורי חצי מעגל .2.4.1

 :אזורי חצי מעגל ללא חיוב עבירת מגן יסומנו על גבי המגרש ויהיו מוגבלים על ידי 

  תחת לאמצע המדויק של מטרים למדידה מן הנקודה ברצפה מ 0.25חצי מעגל בהיקף של
 :חצי המעגל מתחבר. הסל לשפה הפנימית של חצי המעגל

  מטרים מן  0.25כאשר השפה הפנימית נמצאת , קווים מקבילים הניצבים לקו הבסיס( 2)לשני
מטרים והמסתיימים  1.345באורך של , הנקודה ברצפה מתחת לאמצע המדויק של הסל

 . סמטרים מן השפה הפנימית של קו הבסי 0.21

אזורי חצי המעגל ללא חיוב עבירת מגן מושלמים על ידי קוים דמיוניים המתחברים לקצוות של 
 . הקווים המקבילים ישירות מתחת לצדדים הקדמיים של לוחות הסל

 . חצי מעגל מאזורי חלק הם (charge)קווי חצי המעגל ללא עבירת מגן 

 

 
 

   אזור ההגבלה 2תרשים 
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 שלוש הנקודות/אזור סל שתי הנקודות - 3תרשים 

 
 
 

 
 (4תרשים ) מיקום שולחן הרשם וכיסאות החליפים .2.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 שולחן המזכירות וספסלי החליפים    4תרשים  

 אם קיים, משקיף=    3מפעיל שעון הזמן                     =    0

 רשם =   7מפעיל שעון הזריקה                 =    2

 עוזר רשם=    5                                                     

 המגרש                                       
 
 

 אזור                     כסאות                        כסאות                    אזור  

 חליפים               ספסל קבוצה      ספסל קבוצה              חליפים                    

                 
          

 
 
 
 

 שולחן הרשם                               

או /הכרוז ו. שולחן הרשם והכיסאות שלו חייבים להיות ממוקמים על במה

או מאחורי שולחן /יכולים להיות מושבים בצד ו( אם קיימים)הסטטיסטיקאיים 

 .הרשם
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 הציוד 3סעיף 

 :הציוד הנדרש יהיה כדלקמן 

 יחידות תמיכה הכוללות: 

 לוחות סלים  -

 ורשתות( שחרור לחץ)לים הכוללים טבעות ס -

 תומכות ללוח הסל הכוללות ריפוד -

 כדורי סל 

 שעון המשחק 

 לוח התוצאות 

 שעון הזריקה 

  למדידת פסקי זמן( לא שעון המשחק)שעון עצר או יחידת תצוגה מתאימה 

  מאלה  לכל אחד, השונים זה מזה באופן ברוראותות שמע חזקים ( 2)שני: 

 שעון הזריקהמפעיל  -
 

 מפעיל שעון המשחק/רשם -

 טופס משחק 

 סמני עבירות שחקן אישיות 

 סמני עבירות קבוצתיות 

 חץ הכנסת כדור מתחלפת 

 משטח המשחק 

 מגרש המשחק 

 תאורה נאותה 

 ."ציוד ומכשירים במשחק הכדורסל"ראה נספח , כדורסללמשחק ה יותר של ציוד לפירוט מלא
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 הקבוצות – 3חוק מספר 
 

 הקבוצות    4סעיף 

 הגדרה  .4.1

לרבות תקנות , חבר קבוצה כשיר לשחק אם הוא הורשה לשחק בעבור קבוצה על פי התקנות 7.0.0
 . חרותשל הרשות המארגנת את הת, הגבלות הגיל

וכל עוד הוא לא נפסל או , תחילתוכאשר שמו נוסף לטופס המשחק לפני  חבר קבוצה רשאי לשחק 7.0.2
 . עבירות( 5)ביצע חמש 

 :חבר קבוצה הוא, במהלך זמן המשחק 7.0.3

 כאשר הוא ניצב על מגרש המשחק ורשאי לשחק ,שחקן . 

 חליף 

 אך רשאי לשחק, כאשר הוא אינו על המגרש. 

 עבירות והוא אינו רשאי עוד לשחק( 5)כאשר הוא ביצע חמש  ,שחקן . 

 . נחשבים כשחקנים כל חברי הקבוצה הרשאים לשחק, במהלך הפסקה במשחק .7.0.7

 

 החוק  4.2

 :כל קבוצה תהיה מורכבת כדלקמן 7.2.0

  לרבות ראש קבוצה, חברים הרשאים לשחק( 02)לא יותר משניים עשר . 

 עוזר מאמן, ואם הקבוצה רוצה בכך, מאמן . 

  והנושאים  מלווים הרשאים לשבת על ספסל הקבוצה( 4) שבעהלכל היותר 

 .  ועוד, מתורגמן, יסטטיסטיקא, פיזיותראפיסט, רופא, כגון מנהל הקבוצה, באחריות מיוחדת

  .ם ניתן יהיה להחליףאות, שחקנים מכל קבוצה( 5)המשחק יימצאו על המגרש חמישה מהלך ב 7.2.2

 :כאשר, ושחקן הופך לחליף, הופך לשחקן חליף 7.2.3

 השופט מסמן לחליף להיכנס למגרש. 

 מן הרשם חליף מבקש את ההחלפה, או הפסקה במשחק במהלך פסק זמן . 

 

  שחקניםהתלבושות  .4.3

 :התלבושת של חברי הקבוצה תהיה מורכבת כדלקמן 7.3.0

 אם החולצה כוללת שרוולים הם חייבים . חולצות באותו הצבע השולט מלפנים ומאחור
 .חולצה ארוכהלאין אפשרות . מעל המרפקלהסתיים 

מותר גם לשחק בבגד משחק . כל השחקנים חייבים להכניס את הגופיות לתוך המכנסיים
  .שלם

 המכנסיים הקצרים . כמו החולצה ,מכנסיים קצרים באותו הצבע השולט מלפנים ומאחור
 .חייבים להסתיים מעל הברך

 הגרביים צריכים להיראות. ולט בעבור כל שחקני הקבוצהגרביים באותו הצבע הש. 

 בצבעהמספר יהיה פשוט ו. הנושאת מספר בצידה הקדמי ועל גבה חבר קבוצה ילבש חולצה כל 7.3.2
 . שיהיה נוגד את צבע החולצה

 :הספרות יראו בבירור ובנוסף               



 

 2104אוקטובר                                2104הכדורסל הרשמית  תחוק                              47מתוך  03עמוד 

 סנטימטרים( 21)של עשרים  הספרות בגב החולצה יהיו בגובה מינימאלי . 

  סנטימטרים( 01)הספרות בצד הקדמי של החולצה יהיו בגובה מינימאלי של עשרה . 

  סנטימטרים( 2)רוחב הספרות המינימאלי יהיה שני . 

  99עד  0-ומ  11 -ו 1הקבוצות יעשו שימוש במספרים . 

 שחקנים באותה הקבוצה לא ילבשו את אותה הספרה.  

 סנטימטרים מן הספרות( 5)יהיה מרוחק לכל הפחות חמישה  כל פרסום או לוגו . 

  :וגם, סטים של חולצות( 2)לקבוצות יהיו לכל הפחות שני  7.3.3

  תלבש חולצות בצבע , (הקבוצה הביתית) בתוכנית המשחקיםהקבוצה הראשונה המצוינת
 (.עדיף לבן)בהיר 

  לצות בצבע כההתלבש חו, (האורחת) בתוכנית המשחקיםהקבוצה הרשומה שנייה . 

 הן רשאיות להחליף ביניהן את צבעי החולצות, אם שתי הקבוצות מסכימות לכך, עם זאת . 

 

 אחר  ציוד .4.4

שנועד להגדיל את  כל ציוד. כל הציוד בו עושים השחקנים שימוש חייב להיות מתאים למשחק 7.7.0
 . אסור בשימוש, לו כל סוג אחר של יתרון בלתי הוגןאת הישג ידו או לתת , גובהו של שחקן

 .השחקנים לא ילבשו פריטים העלולים לפצוע שחקים אחרים 7.7.2

  לשימוש אסוריםהפריטים המפורטים להלן : 

או כל , מתכת, פלסטיק רך, פלסטיק, פרק היד או הזרוע העשויים מעור, יד, מגני אצבע -
 . ד רךגם אם הם מכוסים בריפו, חומר מוצק אחר

 (.יש להקפיד על גזיזת ציפורניים)פריטים העלולים לחתוך או לגרום פציעות  -
 . ותכשיטים שיער אביזרי -

  לשימוש מותריםהפריטים שלהלן: 

 . אם הם מרופדים היטב –הירכיים או השוקיים , הזרוע העליונה, מגנים לכתפיים -
או לבן אולם שחקנים , או שחור, חולצותבאותו הצבע השולט של הלזרוע  שרוולי לחץ -

 .מאותה קבוצה חייבים ללבוש באותו צבע
או שחור או לבן אולם , באותו הצבע השולט של המכנס הקצרלרגליים לחץ  שרוולי -

 .שחקנים מאותה קבוצה חייבים ללבוש באותו צבע
ותה או שחור אולם שחקנים מא, או לבן, ציוד לראש באותו צבע דומיננטי של החולצה -

ציוד הראש לא יכסה את הפנים באופן מלא או . קבוצה חייבים ללבוש בצבע זהה
. ולא יהווה סכנה הן ללובש והן לשאר השחקנים( שפתיים וכדומה, אף, עיניים)חלקי

תכיל או הצוואר ולא /סגירה מסביב לפנים ו/לציוד הראש לא יהיו אפשרויות פתיחה
 .חלקים בולטים

 . וסים בצורה נאותהמגנים לברכיים אם הם מכ -
 . גם אם הוא עשוי מחומר קשיח, מגן לאף פצוע -
 .מגן לפה שקוף -
 .אם הם אינם מהווים סכנה לשחקנים אחרים, משקפיים -
והינן בצבע השולט של החולצה , עשויות מבד, מ"ס 01ברוחב מירבי של , רצועות ליד -

 .זההאו לבן או שחור אולם כל השחקנים מאותה קבוצה חייבים ללבוש צבע 
תהיה בצבע השולט של החולצה או בלבן כתפיים ורגליים , ידיים, ( taping)חבישה  -

 .או בשחור אולם כל השחקנים חייבים להיות בצבע זהה
מגיני קרסול ותמיכה צבעוניים או שחור או לבן אולם כל השחקנים חייבים ללבוש  -

 .צבע זהה
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חל אסור על . יבת להיות תואמת לנעל הימניתשילוב צבעים אך הנעל השמאלית חינעליים בכל  7.7.3
 .או כל קישוט אחר ,חומר משקף, (סנוור)הבהוב 

 

לוגו או כל זיהוי , או לחילופין סימן, למטרת קידום מכירות או לצדקה, אסור לשחקן להציג כל שם מסחרי 7.7.7
 . בשערו או בדרך אחרת, על גופו, אך ללא הגבלה עליהם, לרבות, אחר

 .  א"אחר שאינו מצוין במפורש בסעיף זה חייב באישורה של הוועדה הטכנית של פיב יודכל צ 7.7.5
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 פציעות: שחקנים  5סעיף 

 (.נים)במקרה של פציעת שחקן, השופטים רשאים לעצור את המשחק 5.0

, זרקה לסלהשופט לא ישרוק עד שהקבוצה השולטת בכדור , בעת שהכדור חי, אם שחקן נפצע 5.2
יש צורך להגן כאשר , עם זאת. מתהשהתה את המשחק או שהכדור הפך , איבדה שליטה בכדור

 .רשאים השופטים לעצור את המשחק מיד, על שחקן פצוע

או אם הוא מקבל , (שניות 05תוך בערך )אם השחקן הפצוע אינו מסוגל להמשיך לשחק מיד  5.3
 ..ם פחות מחמישה שחקניםאלא אם קבוצתו תהיה עיש להחליף אותו , טיפול

לצורך טיפול בשחקן פצוע , בלבד ברשות שופט, רשאים להיכנס למגרשבספסל  קבוצהאנשי ה 5.7
 .לפני החלפתו

על השחקן , אם לפי שיקול דעת הרופא. רופא רשאי להיכנס למגרש ללא קבלת רשות משופט 5.5
 .הפצוע לקבל טיפול מיידי

השחקן יוכל לחזור לשחק רק . מדמם או פתוח יש להחליף כל שחקן שיש לו פצע, במהלך המשחק 5.6
 .והאזור הפגוע או הפצע הפתוח כוסו לחלוטין בצורה בטוחה, לאחר שהדימום פסק

התאושש במהלך פסק זמן מאושר , אם השחקן הפצוע או השחקן שיש לו פצע מדמם או פתוח 5.4
 י להמשיך לשחקאותו שחקן רשא, י סימון הרשם לביצוע החילוףנלפ, ח איזה מהקבוצות"שנלקח ע

 זריקות בין טיפול שמקבלים אלה או המשחק את להתחיל המאמן י"ע סומנו שכבר שחקנים 5.8
 לבצע היריבה הקבוצה גם זכאית כזה במקרה. פציעה של במקרה מוחלפים להיות יכולים, עונשין
 .בכך מעוניינת היא אם, שחקנים מספר אותו של חילוף

 

 תפקידים וסמכויות: (קפטן)אש הקבוצה ר     6סעיף 

מותר לו לפנות לשופטים במהלך . הוא שחקן המייצג את קבוצתו על המגרש הראש הקבוצ      6.0
 .ושעון המשחק עצור אך רק כאשר הכדור מת. המשחק בצורה מנומסת וכדי לקבל מידע

במקרה  ,סיום המשחק דקות 05וך ת (hiefCrew C)ראש הצוות על ראש הקבוצה ליידע את       6.2
ראש  חתימת"ולחתום בטופס המשחק במקום המסומן כ, שקבוצתו מערערת על תוצאות המשחק

 ".מחאהקבוצה במקרה של 
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 תפקידים וסמכויות :מאמנים     1סעיף 

רשימה בכתב , לרשם, או נציג מטעמו, ימסור כל מאמן דקות לפחות לפני תחילת המשחק 71 4.0
וכן את , הכוללת את כל שמות חברי הקבוצה הכשירים לשחק במשחק ובמקביל את מספריהם

כל חברי הקבוצה ששמותיהם נרשמו בטופס . המאמן ועוזר המאמן, שמותיהם של ראש הקבוצה
 .גם אם הגיעו רק לאחר תחילת המשחק, רשאים לשחק, המשחק

וכן את השמות , יאשר כל אחד מהמאמנים את שמו בטופס דקות לפחות לפני תחילת המשחק 01 4.2
באותו זמן הם . והמספרים של חברי קבוצתו כפי שהם רשומים וזאת בחתימה על טופס המשחק

יהיה הראשון שימסור את ' קבוצה א מאמן. ת המשחקיציינו את חמשת השחקנים שיפתחו א
 .המידע הזה

 .הם היחידים המורשים להימצא ולהישאר בתחום ספסל קבוצתםחברי הקבוצה  4.3

לצורך קבלת מידע , עוזר המאמן רשאים לגשת לשולחן המזכירות במהלך המשחק ואהמאמן  4.7
 .ר הכדור מת ושעון המשחק עצורוזאת רק כאש, סטטיסטי בלבד

 במהלך המשחקשאר לעמוד רשאי להי, אחד מהם בכל זמן נתוןרק אך , המאמן או עוזר המאמן 4.5
לעוזר המאמן אסור  .ובלבד שהוא נשאר בתוך תחום ספסל הקבוצה, בדיבורם לשחקנילפנות ו

 .לפנות לשופטים

חתימתו אינה ) ס המשחק לפני תחילת המשחקשמו חייב להיות רשום בטופ, אם יש עוזר מאמן 4.6
יחולו על עוזר המאמן כל התפקידים , אם מסיבה כל שהיא המאמן אינו יכול להמשיך(. נדרשת

 .מאמןהוהחובות החלים על 

כאשר ראש הקבוצה עוזר את המגרש המאמן יודע לשופט את מספר השחקן שיתפקד כראש  4.4
 .הקבוצה על המגרש

או אם המאמן אינו יכול להמשיך  אם אין מאמן שחקן  –מאמן את תפקיד  ימלאהקבוצה  ראש 4.8
אם ראש (. או אם עוזר המאמן אינו יכול להמשיך)ובטופס המשחק לא נרשם שמו של עוזר מאמן 

אם , אולם. הוא יכול להמשיך ולמלא את תפקיד המאמן, המגרשתחום את  בהקבוצה חייב לעזו
או שאינו מסוגל למלא את תפקיד המאמן עקב  ,(הרחקה) עקב עבירת פסילה בייב לעזוהוא ח
 .מאמןבתפקיד האזי מחליפו בתפקיד ראש הקבוצה יחליף אותו גם , פציעה

בכל המקרים בהם הזורק , יבצע את זריקות העונשין של קבוצתואשר המאמן יצביע על השחקן  4.9
 . להאינו קבוע בחוקים א
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 חוקי המשחק – 4חוק מספר 

 
 

 שוויון והארכות, משך המשחק     8סעיף 

 .דקות 01רבעים בני ( 7)המשחק יכלול ארבעה  8.0

 .דקות לפני הזמן שנקבע לפתיחת המשחק 21הפסקה במשחק תהיה  8.2

בין הרבע , (מחצית ראשונה)דקות בין הרבע הראשון והשני ( 2)במשחק יהיו הפסקות בנות שתי  8.3
 .ולפני כל הארכה, (מחצית שנייה)ישי והרביעי השל

 .דקות( 05)ההפסקה במחצית המשחק תהיה בת חמש עשרה  8.7

 :הפסקה במשחק מתחילה 8.5

 21 דקות לפני המועד שנקבע לפתיחת המשחק. 

  רבעהבעת שנשמע אות הזמן לסיום. 

 :הפסקה במשחק מסתיימת 8.6

 ראש הצוות של ( יו)עוזב את ידוכאשר הכדור , הראשון בתחילת הרבע(fiehCrew C)  בעת
 .כדור הבינייםזריקת הכדור ל

  הכדור נמצא ברשות כאשר  (ים אחרים וכל הארכהרבע)במשחק  תאחר תקופהבתחילת כל
 .השחקן העומד להכניס את הכדור למשחק מחוץ לתחום

דקות ( 5)מספר הארכות בנות חמש המשחק ימשך ב, התוצאה היא שוויון הרבע הרביעיאם בתום  8.4
              .עד שיישבר השוויון כפי שיידרש

, סך הנקודות יהיה שווה בסיום המשחק השני, בית וחוץ, אם לאחר סידרה של שני משחקים
  .המשחק ימשך במספר הארכות ככל שיידרש עד להכרעה

ונשין הע( ות)זריקת, או ממש לפני שנשמע רבעהאם מתבצעת עבירה עם הישמע אות סיום זמן  8.8
 .הרבעסיום יבוצעו לאחר , בגין העבירה

 ,רבעה כל עבירה שתתבצע לאחר סיום , ות עונשין אלה/אם נדרשת הארכה כתוצאה מזריקת 8.9
העונשין בגינה יבוצעו לפני  ות/וזריקת, הפסקה במשחקמהלך החשב כעבירה שהתבצעה בית

 .רכהפתיחת הא

 

 התחלה וסיום של רבע או המשחק   9סעיף 

 זריקתבעת  (hiefCrew C)ראש הצוות של ( יו)עוזב את ידוהכדור הרבע הראשון מתחיל כאשר  9.0
 .הכדור לכדור ביניים

ברשות השחקן מתחילים כאשר הכדור  (הארכהרבעים אחרים וכל )במשחק  תאחר תקופהכל  9.2
 .מחוץ לתחוםשמכניסו למשחק 

שחקנים מוכנים ( 5)המשחק אינו יכול להתחיל אם אחת הקבוצות אינה על המגרש עם חמישה  9.3
 .לשחק

הקבוצה )המשחקים  בתוכניתספסלה של הקבוצה ששמה נרשם ראשון , בכל המשחקים 9.7
  (.כשמתבוננים כלפי המגרש)יהיו משמאל לשולחן המזכירות  שלהוהסל , (הביתית

או /ו הן רשאיות להחליף את ספסל הקבוצה, שחק מסכימות ביניהןאם שתי הקבוצות במ, אולם
 .הסלים

לפי הרבע הראשון והשלישי הקבוצות רשאיות לערוך חימום במחצית המגרש בה נמצא סל  9.5
 .הקבוצה היריבה

 .הקבוצות יחליפו סלים במחצית השנייה 9.6
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 .לשחק כלפי אותם סלים כפי ששיחקו ברבע הרביעיבכל הארכה הקבוצות ימשיכו  9.4

כאשר מותקנות מנורות בהיקף . עם הישמע אות הזמן לסיוםהארכה או המשחק יסתיימו , רבע 9.8
 . שעון המשחקאות על  מקבל קדימותהאור במנורות , לוח הסל

 

 מצב הכדור  11סעיף 

 .הכדור יכול להיות חי או מת 01.0

 :הכדור הופך לחי כאשר 01.2

 של השופט ( יו)עוזב את ידוהכדור , דור בינייםהקפצת כעת ב(rew ChiefC)  בעת זריקת
 . הכדור

 הכדור ברשותו של השחקן הזורק, בזריקת עונשין. 

 הכדור ברשותו של השחקן לשם הכנסתו למשחק, בהכנסת כדור למשחק. 

 :הכדור הופך למת כאשר 01.3

 נקלע סל מהשדה או בזריקת עונשין. 

 שופט שורק בעת שהכדור חי. 

 אשר ברור כי הכדור לא יחדור לסל בזריקת עונשין שלאחריהכ: 

 .ת(ו)נוספ עונשין ות/זריקה -
 (.למשחק כדור הכנסת או/ו עונשין ות/זריקת) נוסף עונש -

 של כל רבע נשמע אות שעון הזמן לסיום זמן המשחק. 

 כאשר קבוצה שולטת בכדור שעון הזריקה נשמע אות. 

 שדה ת סלקליע ןסל בעת ניסיועבר הבוצות נוגע בכדור המצוי במעופו לשחקן מכל אחת מהק ,
 :לאחר

 .שופטשריקה של  -
 .הרבע לסיום הזמן אות הישמע -
 . שעון הזריקה אות הישמע -

 :כאשר, וסלים שנכבשו יימנו מתהופך ל אינוהכדור  01.7

  אזו, מהשדה זריקהבמעופו לסל בעת ניסיון נמצא הכדור: 

 .קשור שופט -
 הרבע לסיום הזמן אות נשמע -
 .שעון הזריקה של האות נשמע -

 ד במל ,י המשחקושופט שורק להפרה כלשהי של חוק, זריקת עונשיןעת הכדור במעופו לסל ב
 .להפרה שביצע הזורק

  בעת שהכדור נמצא בשליטתו של , משחקני הקבוצה היריבה אחדשחקן מבצע עבירה על
הזריקה בתנועה רציפה שהחלה לפני ביצוע  אתמצוי במצב זריקה לסל והמסיים שחקן יריב ה

 .העבירה

 אם, והסל שנכבש לא יימנה, הוראה זו אינה חלה

 .לסל זריקה ניסיון של לגמרי חדש ניסיון החל  השופט שריקת לאחר -
 אות נשמע, לסל זריקהשל ניסיון  במצב המצוי השחקן של הרציפה התנועה במהלך אם -

 .שעון הזריקה של האות או רבע לסיום הזמן
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-  

 שופטהשחקן והת ועמד  11סעיף 

 .נקבעת על פי המקום בו הוא נוגע ברצפה שחקןעמדתו של  00.0

הדבר . עמדתו נקבעת על פי המקום האחרון בו נגע ברצפה, בקפיצה, הוא נמצא באוויראשר כ 
קו זריקות העונשין והקווים התוחמים את , קודותקו שלוש הנ, קו האמצע, כולל את קווי התחום

 .תחום ההגבלה

 .נקבעת כפי שנקבעת עמדתו של שחקן שופטעמדתו של  00.2

 .הוא נחשב כאילו נגע ברצפה במקום עמידתו של השופט, כאשר הכדור נוגע בשופט 

 

 כדור ביניים והכנסת כדור מתחלפת  12סעיף 

 מצב כדור ביניים  הגדרת 12.1

לפתיחת , שופט מקפיץ את הכדור בין כל שני שחקנים יריבים במעגל המרכזי בו מצב – כדור ביניים 02.0.0
 .הרבע הראשון

ת על הכדור בצורה (ו)נמצא מקבוצות יריבותיו של שחקן אחד או יותר /יד מצב בו – כדור מוחזק 02.0.2
או בנוקשות  כך שאף אחד מהשחקנים אינו יכול להשתלט על הכדור ללא שימוש בכוח, חזקה

 .מופרזים

 הלי כדור בינייםנ 12.2

כשאחת מהן , ושלכל אחד מהשחקנים הקופצים יעמוד עם שתי רגליו בחצי המעגל הקרוב לסל  02.2.0
 .קרובה לקו מחצית המגרש

שחקני אותה קבוצה אינם יכולים לתפוס עמדות סמוכות סביב המעגל אם שחקן יריב רוצה לתפוס  02.2.2
 .אחת מעמדות אלה

לגובה שיעלה על , השחקנים היריבים( 2)בין שני  ,(אנכית)השופט יקפיץ את הכדור כלפי מעלה  02.2.3
 .הגובה ששחקנים אלה יכולים להגיע אליו בקפיצה

 .גובהושהגיע לשיא  לאחרשל אחד או של שני הקופצים  יים/להטפח באמצעות היד בהכדור חיי 02.2.7

 .את מקומו לפני שהכדור נטפח בצורה חוקית בהקופצים לא יעזון אף אחד מ 02.2.5

ן לפני שהכדור נגע באחד מ ,יתפוס את הכדור או יטפח בו יותר מפעמיים הקופצים לאן אף אחד מ 02.2.6
 . או ברצפה ,השחקנים שלא קפצו

 .יש לחזור ולבצע את כדור הביניים, הקופצים לפחותן אחד מ על ידיאם הכדור לא נטפח  02.2.4

י לפנ, (צילינדר)חלק מגופם של השחקנים שלא קופצים לא יהיה על קו המעגל או יעבור אותו  שום 02.2.8
 .שהכדור נטפח

 .מהווה הפרה 12.2.8גם ו, 12.2.6, 12.2.5, 12.2.4, 12.2.1אי שמירת האמור בסעיפים 

 מצבי כדור ביניים 12.3

 :מתרחש כאשרמצב כדור ביניים  

 שריקה לכדור מוחזק. 

 ים בדעותיהם מי מהשחקנים היריבים והשופטים בספק או חלוק, הכדור יוצא אל מחוץ לתחום
 .נגע אחרון בכדור

 מוצלחת אחרונה או יחידה לא זריקת עונשיןבעת דו צדדית  מתבצעת הפרה. 

  יחידה /או אחרי זריקת עונשין אחרונה למעט בין זריקות עונשין)כדור חי נתקע בתמוכות הסל
 (.צע בצד המגרש שממול המזכירותבנקודת האמ מחוץ לתחום שבעקבותיה יש הכנסת כדור 

 תה שליטה בכדור או זכות לשליטה יהקבוצות לא הין הכדור הופך למת כאשר לאף אחת מ
 .בכדור
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 כאשר לא נותרו עונשי עבירות נוספים לביצוע , שווים כנגד שתי הקבוצות לאחר קיזוז עונשים
עבירה או ההפרה הלפני , ות לשליטה בכדורשליטה בכדור או זכ אף מהקבוצותיתה ליולא ה

 .הראשונה

  למעט הרבע הראשון, עומד להתחילאו הארכה  משחקהכל אחד מרבעי. 

 הגדרה – הכנסת כדור מתחלפת  12.4

במקום בכדור , היא הפיכת הכדור לחי בדרך של הכנסת כדור מחוץ לתחום הכנסת כדור מתחלפת 02.7.0
 .ביניים

 :הכנסת כדור מתחלפת  02.7.2

 כאשר הכדור ברשותו של השחקן לביצוע הכנסת הכדור – מתחילה. 

 כאשר – מסתיימת: 

 .בתוך המגרש, הכדור נוגע בשחקן או שחקן נוגע בכדור באופן חוקי -
 .מבצעת הפרה, הקבוצה שמכניסה כדור מחוץ לתחום -
 .הסל במהלך הכנסת הכדור ומכותכדור חי נתקע בת -

 נוהל החזקת כדור מתחלפת 12.5

בכל מצבי כדור הביניים הקבוצות יחליפו את החזקת הכדור להכנסת הכדור במקום שיהיה הקרוב  02.5.0
 . ייםביותר למקום בו אירע מצב כדור הבינ

הקבוצה שאינה זוכה בשליטה בכדור על המגרש אחרי כדור הביניים תהיה זכאית להחזקת הכדור  02.5.2
 .המתחלפת הראשונה

את רבע  תתחיל הקבוצה הרשאית להחזקת הכדור המתחלפת הבאה בסופו של כל רבע משחק 02.5.3
אלא אם יש , הנגדי לשולחן המזכירות בצד, המשחק הבא בהכנסת כדור באזור קו אמצע המגרש

 .זריקות עונשין נוספות או עבירת החזקת כדור שיש צורך לנהל

הקבוצה הזכאית להכנסת הכדור המתחלפת תצוין על ידי חץ החזקת הכדור המתחלפת בכיוון של  02.5.7
 . כיוון החץ יתהפך מיידית לאחר שהכנסת הכדור המתחלפת תסתיים. סל היריבה

על ידי קבוצה במהלך הכנסת הכדור המתחלפת שלה גורמת לקבוצה זו להפסיד את  רההפ 02.5.5
תוך ציון כי היריבים של , כיוון חץ החזקת הכדור יתהפך מיידית. הכנסת הכדור המתחלפת

. הביניים הבאבמצב כדור  הקבוצה שבצעה את ההפרה יהיו זכאים לבצע הכנסת כדור מתחלפת
לצורך  ,המשחק יתחדש אז על ידי הענקת הכדור לקבוצה היריבה של זו שביצעה את ההפרה

 . הכנסת הכדור במקום של הכנסת הכדור המקורית

 :עבירה על ידי כל אחת מן הקבוצות 02.5.6

 או, למעט הרבע הראשון, לפני תחילת רבע משחק 

 במהלך הכנסת הכדור המתחלפת, 

 .אינה גורמת לקבוצה הזכאית להכנסת הכדור להפסיד את החזקת הכדור המתחלפת
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 כיצד משחקים בכדור    13סעיף 

 הגדרה 13.1

לגלגל , לטפוח עליו, וניתן למסור או לזרוק אותו, יים בלבד/משוחק הכדור ביד, במהלך המשחק 
 . בכפוף למגבלות של חוקים אלה, אותו או לכדרר בו בכל כיוון

 חוק  13.2

הו של שבחלק כל במתכווןכאשר הוא בועט בו או חוסם באמצעותו , שחקן לא ירוץ עם הכדור
 . הרגל או הולם בו באגרופו

 .אקראי או שלא מכוון של חלק כלשהו של הרגל בכדור אינו מהווה הפרה מגע, עם זאת

 .מהווה הפרה 03.2 סעיףשל  הפרה

 

 שליטה בכדור  14סעיף 

 הגדרה 14.1

השליטה הקבוצתית מתחילה כאשר שחקן של אותה הקבוצה שולט על כדור חי על ידי החזקתו או  07.0.0
 .או שעומד לרשותו כדור חי, בו הכדרור

 :השליטה הקבוצתית נמשכת כאשר 07.0.2

 שחקן של אותה הקבוצה נמצא בשליטה של כדור חי. 

  נמסר בין שני חברים לאותה הקבוצההכדור. 

 :השליטה הקבוצתית מסתיימת כאשר 07.0.3

 יריב זוכה בשליטה. 

 הכדור הופך למת. 

 או לזריקת עונשין, ו של השחקן בזריקה לקליעת סל שדה/הכדור עזב את ידי . 

 

 שחקן במצב זריקה לסל  15סעיף 

 הגדרה 15.1

ולאחר מכן נזרק , שחקן ו שלי/ווחזק בידמ כאשר הכדורהיא  זריקת עונשיןלסל או  זריקהניסיון  05.0.0
 .באוויר לכיוון סל היריב

 .לעבר סל היריב אחת או בשתיהן ביד היא כאשר הכדור מכוון טפיחה

 .ביד אחת או בשתיהן, לתוך סל היריב, החדרת הכדור בכוח כלפי מטה היא הטבעה

 .לסל זריקה נותניסיוכ ןף הא ותטפיחה והטבעה נחשב

 :זריקה לסלמצב  05.0.2

 ולדעתו של , כאשר שחקן מתחיל לבצע תנועה מתמשכת רגילה לצורך שחרור הכדור מתחיל
 .הטבעה או טפיחת הכדור לעבר סל היריב, באמצעות זריקה לקלועהשופט הוא החל בניסיון 

 א באוויר במהלך זריקהשחקן הנמצובמקרה של , י השחקן/את יד בכשהכדור עוז מסתיים, 
 .כאשר שתי רגליו נחתו חזרה על הרצפה

יריב המנסה למנוע את  ל ידי שחקןגם כאשר ידיו של השחקן המנסה לקלוע לסל תפוסות ע
אין זה הכרחי שהכדור ייצא מידי , במצב זה. הוא נחשב כמי שמבצע ניסיון קליעה לסל, יעהלהק

 .השחקן

 .מבוצע ובין מצב של זריקה לסלהאין קשר בין מספר הצעדים החוקי 

 :בעת ניסיון זריקה לסל תנועה מתמשכת 05.0.3
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 בכיוון בדרך כלל , הזריקהותנועת , יו של השחקן/כאשר הכדור במצב נייח ביד, מתחילה
 .החלה ,מעלה

 שלו הזריקהמשתמש השחקן בניסיון  ןאו תנועות גוף בה/ות השחקן ו/עשויה לכלול את זרוע. 

 או אם מתבצע ניסיון זריקה לסל חדש לגמרי, השחקן( י)את יד בדור עוזמסתיימת כאשר הכ. 

 כאשר שחקן נמצא במצב זריקה לסל ואחרי שנעשית עליו עבירה הוא מוסר את הכדור ,
 .השחקן לא יחשב כמי שנמצא במצב זריקה לסל

 

 ומה ערכו נחשבהוא מתי  :סל  16סעיף 

 הגדרה 16.1

 .במלואו או עובר דרכו ,ס לסל מלמעלה ונשאר בתוכוסל נכבש כאשר כדור חי נכנ 06.0.0

 .ומתחת לגובה הטבעת ,בסלגם אם חלק קטן ביותר שלו נמצא , הכדור נחשב כנמצא בתוך הסל 06.0.2

 החוק 16.2

 :סל שנקלע יימנה לזכות הקבוצה התוקפת את הסל שלתוכו נכנס הכדור כדלקמן 06.2.0

  (.0)סל מזריקת עונשין מזכה בנקודה אחת 

 נקודות( 2)הנקודות מזכה בשתי  2מתחום  סל שדה. 

  נקודות( 3)סל מהשדה מתחום שלוש הנקודות מזכה בשלוש. 

 על הכדור נוגע באופן חוקי , אם לאחר נגיעת הכדור בטבעת בזריקת עונשין אחרונה או יחידה
 .תנקודו( 2)הסל יזכה בשתי , שחקן התקפה או הגנה לפני שנכנס לסל ידי

רשם ננחשב הסל כשתי נקודות והוא , לתוך הסל של קבוצתו בטעות סל שדהאם שחקן קולע  06.2.2
 .הנמצאת על המגרש כאילו קלע אותו ראש הקבוצה של הקבוצה היריבה

 .שב הסל להפרה והוא אינו נחשבנח, לתוך הסל של קבוצתו במתכוון סל שדהאם שחקן קולע  06.2.3

 .מדובר בהפרה, אם שחקן גורם לכדור לעבור בשלמותו בסל מלמטה 06.2.7

או יותר על מנת ששחקן יזכה ( עשיריות השנייה 3) 1:11.3חייב להצביע על  שעון המשחק 06.2.5
האחרונה או היחידה בניסיון  רי זריקת העונשיןאח או עקב ריבאונד, בשליטה בכדור בהכנסת כדור

הסוג  0:00.1או  0:00.2אם שעון המשחק מצביע על יתרת זמן של . להשגת סל שדה זריקת כדור
 .הכדור או הטבעה ישירה של הכדור היחיד של סל שדה תקף נעשה על ידי טפיחה על
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 הכנסת כדור   11יף סע

 הגדרה 11.1

המבצע את הכנסת , שחקן העומד מחוץ לתחום על ידיהכדור נמסר לתוך המגרש  –הכנסת כדור  04.0.0
 .הכדור

 נהלים 11.2

הוא רשאי  .או להעמיד אותו לרשותו ,גיש את הכדור לשחקן המבצע את הכנסת הכדורהשופט חייב ל 04.2.0
 :ובלבד, ןלמסור או להקפיץ את הכדור לעבר השחק

 השחקן המבצע את הכנסת ן מ יםמטר (7)ארבעה  השופט אינו נמצא במרחק העולה עלש
 .הכדור

 השופט על ידיכפי שנקבע , השחקן המבצע את הכנסת הכדור עומד במקום הנכוןש. 

השופט  על ידיכפי שצוין , שחקן יכניס את הכדור למשחק במקום הקרוב ביותר למקום ביציע ההפרה 04.2.2
 .למעט מאחורי לוח הסל, ו הופסק המשחקאו למקום שב

תתבצע רק , שולחן המזכירותלול ממבצד ש, הכנסת הכדור למשחק בהמשך לקו מרכז המגרש 04.2.3
 :מקרים הבאיםב

 למעט הרבע הראשון, בתחילת כל הרבעים. 

 או פסילה בלתי ספורטיבית, כתוצאה מעבירה טכנית, עונשין( ות)בעקבות זריקת. 

, אחת מרגליו ניצבת מצידו האחר של המשך קו האמצע אשריעמוד כ, השחקן המכניס את הכדור 
 .יהיה רשאי למסור את הכדור לחבר קבוצתו הנמצא בכל מקום בתוך המגרשהוא ו

בעקבות , הארכההרביעי ובכל רבע דקות או פחות במהלך ה 2:11כאשר שעון המשחק מראה  04.2.7
תנוהל הכנסת , נלקח על ידי הקבוצה הזכאית להחזיק בכדור מקו המגרש האחורי שלהפסק זמן ש

 . בצד הנגדי לשולחן המזכירות ,בצד המגרש הקדמי בקו הכנסת הכדוראחר מכן שתבוא להכדור 

או שקבוצתו זכאית , בכדור חי שחקן שקבוצתו שולטת על ידישבוצעה  בעקבות עבירה אישית 04.2.5
 .תתבצע הכנסת הכדור במקום הקרוב ביותר למקום ביצוע העבירה, לכדור

הכנסת הכדור , אינם תקפים הכדור נכנס לסל אבל סל השדה או זריקת העונשיןבו בכל מקרה  17.2.6
 .ריקות העונשיןבהמשך קו ז שלאחר מכן תתבצע מחוץ לתחום

 :או זריקת עונשין אחרונה מוצלחת בעקבות סל שדה 04.2.4

 בו נכבשנכבש יבצע את הכנסת הכדור מכל מקום בקו הרוחב  שלה סלהשחקן מהקבוצה ש 
או מעמיד אותו לרשות השחקן  ,הוראה זו חלה גם כאשר שופט מגיש את הכדור. הסל

סק זמן או לאחר כל הפסקה במשחק אחרי שנכבש סל לאחר פ, המבצע את הכנסת הכדור
 .מוצלחתאחרונה או יחידה עונשין ( ות)או לאחר זריקת שדה

 והכדור יכול להימסר בין , או לאחור/השחקן שמבצע את הכנסת הכדור רשאי לנוע הצידה ו
השניות ( 5)אבל ספירות חמש , קו הרוחב ,או מאחורי ,שחקני אותה קבוצה המצויים על

 .מתחילה ברגע שהכדור נמצא ברשותו של השחקן הראשון מחוץ לתחום
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 החוק     11.3

 :אינו רשאימבצע את הכנסת הכדור ההשחקן   04.3.0

  שניות( 5)לשחרר את הכדור מידיו תוך יותר מחמש. 

 הכדור בידיואשר לדרוך בתוך המגרש כ. 

 לאחר ששוחרר מידיו בהכנסת הכדור. לגרום לכדור לגעת מחוץ לתחום. 

 לגעת בכדור במגרש לפני שהוא נגע בשחקן אחר. 

 לגרום לכדור להיכנס ישירות לתוך הסל. 

  העולה במרחק כולל , בכיוון אחד או בשני הכיוונים, השופט על ידימהמקום שצוין צידה הלנוע
ר ובניצב לקו לכל מרחק עד כמה ניתן לנוע לאחו, עם זאת. שחרור הכדור לפני, על מטר אחד

 .זאת שהנסיבות מאפשרות

 :במהלך הכנסת הכדור, אינו רשאיהשחקנים האחרים ן כל אחד מ  04.3.2

 להעביר חלק כלשהו מגופו מעבר לקו התחום לפני שהכדור נזרק מעבר לקו. 

  כאשר שולי המגרש במקום , לשחקן המכניס את הכדור( 0)להיות קרוב יותר ממטר אחד
 .מקווי התחוםמרחק מטר ( 2)ר אינם נקיים ממכשול בטווח של לפחות שני הכנסת הכדו

 .מהווה הפרה 04.3הוראות סעיף  הקפדה עלאי   

 העונש 11.3.2.1

בנקודה המקורית בה התבצעה הכנסת הכדור , הכדור יוענק לקבוצה היריבה לביצוע הכנסת כדור
 .למשחק

 

 פסק זמן  18סעיף 

 הגדרה 18.1

 .או עוזר מאמןקבוצה  מאמן על ידיסק זמן הוא הפסקה במשחק שהתבקשה פ 

 החוק 18.2

 (.0)כל פסק זמן ימשך דקה אחת  08.2.0

 .פסק זמן יינתן במהלך הזדמנות לפסק זמן 08.2.2

 :הזדמנות לפסק זמן מתחילה כאשר 08.2.3

 והשופט סיים את הדיווח לשולחן המזכירות, עצור שעון המשחק, הכדור הופך למת. 

  יחידה מוצלחת/ הכדור הופך למת בעקבות זריקת עונשין אחרונה. 

 כאשר נכבש סל שדה, נכבש שלה סלהעבור הקבוצה ש. 

כדור ברשותו של השחקן לביצוע הכנסת כדור או לביצוע הזדמנות לפסק זמן מסתיימת כאשר ה 08.2.7
 .זריקת עונשין ראשונה או יחידה

 :לכל קבוצהניתן להעניק  08.2.5

  פסקי זמן במהלך המחצית הראשונה( 2)שני. 

  דקות הפסקי זמן בשתי  2מתוכם מקסימום  , פסקי זמן במהלך המחצית השנייה (3)שלושה
 . האחרונות של המחצית השנייה

 מהלך כל הארכהב( 0)זמן אחד  פסק . 
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 .הארכהזמן היה או לימחצית השנללא ניתן להעביר פסקי זמן שלא נוצלו  08.2.6

אלא אם פסק הזמן , ביקש ראשון את פסק הזמן שלהמאמן נגד הקבוצה אשר הפסק זמן ירשם  08.2.4
 .מבלי שנשרקה עבירה או הפרה של הקבוצה היריבה מוענק אחרי סל שדה

 2:11ומראה  נעצר בעקבות סל שדה שעון המשחקכאשר , יינתן פסק זמן לקבוצה שקלעה סל לא 08.2.8
 . את המשחק עצראלא אם כן שופט , הארכהובכל  במהלך הרבע הרביעי, דקות או פחות

 והלנ 18.3

עליו ליצור קשר עין עם הרשם או לגשת לשולחן . רשאי לבקש פסק זמן רק המאמן או עוזר מאמן 08.3.0
 .תוך שהוא מסמן בידיו את הסימן המקובל, "פסק זמן"המזכירות ולבקש בקול ברור 

 .בקשה לפסק זמן ניתנת לביטול רק לפני שנשמע אות הרושם בגין הבקשה לפסק הזמן 08.3.2

 :פסק הזמן 08.3.3

 מתחיל כאשר השופט שורק ומסמן לפסק זמן 

 מסתיים כאשר השופט שורק ומסמן לקבוצות לחזור למגרש. 

, הרשם יודיע לשופטים באמצעות השמעת אות הרשם, מיד כאשר מתחילה הזדמנות לפסק זמן 08.3.7
 .לפסק זמן של קבוצהעל בקשה 

מודד הזמן יעצור מיד את השעון וישמיע את , כנגד הקבוצה שביקשה פסק זמן אם נקלע סל שדה 
 .האות שלו

זמן כל או הרביעי , במשך פסק הזמן ובמשך כל הפסקה במשחק לפני פתיחת הרבע השני 08.3.5
 אנשי הקבוצה בספסלו, את המגרש ולשבת על ספסל הקבוצה בהשחקנים רשאים לעזו, הארכה

 . נשארים בקרבת תחום ספסל הקבוצה שלהםהם בתנאי ש, למגרשרשאים להיכנס 

אם הבקשה לפסק זמן נעשית לאחר שהכדור נמצא ברשותו של שחקן לביצוע זריקת עונשין  08.3.6
 :לכל אחת מהקבוצות אם, פסק הזמן יינתן, ראשונה או יחידה

 תהאחרונה או היחידה הייתה מוצלח זריקת העונשין. 

 המשחק מחודש בהכנסת כדור בהמשך קו מרכז המגרש בעקבות זריקת העונשין. 

 יש להשלים את ביצוע זריקות העונשין ופסק  ,במקרה זה. נשרקת עבירה בין זריקות העונשין
 .הזמן יינתן לפני ביצוע העונש בגין העבירה החדשה

 במקרה . האחרונה או היחידה ופך לחי לאחר זריקת העונשיןלפני שהכדור ה נשרקת הפרה
 .שמנוהל עונש העבירה החדשזה פסק הזמן יינתן לפני 

 במקרה . האחרונה או היחידה לפני שהכדור הופך לחי לאחר זריקת העונשין נשרקת הפרה
  .ביצוע הכנסת הכדורזה פסק הזמן יאושר לפני 

עונש בגין עבירה מביותר  ןשמקור, או החזקת כדור/במקרה של סדרות רצופות של זריקות עונשין ו
 .יש להתייחס לכל סדרת זריקות בנפרד, (0) אחת
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 םחילופי    19סעיף 

 הגדרה 19.1

 .כדי להפוך לשחקן חליף על ידיהוא הפסקה במשחק שהתבקשה שחקן חילוף  

 קהחו 19.2

 .חילוףביצוע במהלך הזדמנות ל( ים)קבוצה רשאית להחליף שחקן 09.2.0

 :מתחילה כאשר חילוףביצוע הזדמנות ל 09.2.2

 והשופט סיים את הדיווח לשולחן , עצור שעון המשחק, הכדור הופך למת, לשתי הקבוצות
 .המזכירות

 יחידה מוצלחת/ הכדור הופך למת בעקבות זריקת עונשין אחרונה , שתי הקבוצותל. 

 מהלך ב, דקות או פחות 2:11שעון המשחק מראה כאשר ה נכבש של סלהעבור הקבוצה ש
 .הרבע הרביעי ובכל הארכה

הזדמנות חילוף מסתיימת כאשר הכדור נמצא ברשות שחקן העומד להכניס כדור מחוץ לתחום או  09.2.3
 . יחידה/קת עונשין ראשונהבגין זרי

כל , בהתאמה, אותו באינם יכולים לחזור למשחק או לעזו –שחקן שהפך לחליף וחליף שהפך לשחקן  09.2.7
 :אלא אם, של שעון המשחק התקדמותעוד הכדור לא הפך שוב למת לאחר 

  שחקנים על המגרש( 5)הקבוצה נותרה עם פחות מחמישה. 

  ל לאחר שהוחלף סנמצא על הספ, ע זריקות עונשין כתוצאה מתיקון טעותזכאי לביצוההשחקן
 .באופן חוקי

שעון בעת ש  נעצר בעקבות סל שדה לא יאושר חילוף לקבוצה הקולעת סל כאשר שעון המשחק  09.2.5
שופט עצר את אלא אם , הארכההרביעי או בכל  רבעדקות או פחות ב 2:11המשחק מראה 

  . המשחק

 נהלים 19.3

בכך שייגש אל שולחן , (ולא המאמן או עוזר המאמן)הוא יעשה זאת . רשאי לבקש חילוף רק חליף 09.3.0
עליו  .או תוך שהוא מתיישב על כסא המחליפים, בידיים" חילוף"תוך סימון הסימון להמזכירות 

 .להיות מוכן לשחק מיד

 .מודיע על הבקשה לחילוףהני השמעת אות הרשם ניתן לבטל בקשה לחילוף רק לפ 09.3.2

מיד כאשר מתחילה , באמצעות השמעת האות שלו, הרשם יסמן לשופטים שנמסרה בקשה לחילוף 09.3.3
 .הזדמנות לחילוף

לחליף להיכנס  ויסמן, השופט יסמן את הסימון לחילוףאשר החליף יישאר מחוץ לקווי התחום עד  09.3.7
 .רשהמגתחום לתוך 

והוא רשאי לגשת ישירות לספסל הקבוצה , השחקן המוחלף אינו חייב לדווח על כך לרשם או לשופט 09.3.5
 .שלו

נפסל חייב להיות מוחלף מיד שאו  עבירות 5שחקן שביצע  .אפשרשיתחילופים יושלמו מהר ככל  09.3.6
 תחויב קבוצתו, בחידוש המשחק אם לדעת השופט חל עיכוב בלתי סביר(. שניות 31 תוך בערך)

ניתן  ,חוקייםאם לא נותרו לזכות הקבוצה פסקי זמן . של השחקן שביצע את העבירה בפסק זמן
 ."B"-שתירשם כ, בגלל עיכוב המשחק לחובת המאמן עבירה טכנית יהיה לרשום
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על החליף לדווח על כך לרשם לפני , אם חילוף מתבקש במהלך פסק זמן או במהלך הפסקה במשחק 09.3.4
 .             יסתו למגרשכנ

אם השחקן שזכאי לבצע את זריקות העונשין חייב להיות מוחלף היות ואירע אחד מן התרחישים  09.3.8
 :הבאים

 הוא נפצע 

  עבירות 5הוא ביצע 

 הוא הורחק, 

אשר לא יוכל להיות מוחלף עד אשר ישחק בעת מהלך , יבוצעו זריקות העונשין על ידי מחליפו
 .הבא שעון המשחק

אם מוגשת בקשה לחילוף על ידי אחת הקבוצות לאחר שהכדור נמצא ברשותו של שחקן לביצוע  09.3.9
 :יאושר החילוף אם, זריקת עונשין ראשונה או יחידה

 האחרונה או היחידה היא מוצלחת זריקת העונשין. 

 האחרונה או היחידה מחודש המשחק באזור קו אמצע המגרש בעקבות זריקת העונשין. 

 ות העונשין /יש להשלים את ביצוע זריקת, במקרה זה. נשרקה עבירה בין זריקות העונשין
 .והחילוף יתבצע לפני ביצוע העונש על העבירה החדשה

 ה זה במקר. לאחר זריקת עונשין אחרונה או יחידה, עבירה נשרקת לפני שהכדור הופך לחי
 .יתבצע החילוף לפני ביצוע העונש על העבירה החדשה

 במקרה זה . לפני שהכדור הופך לחי לאחר זריקת עונשין אחרונה או יחידה נשרקת הפרה
 . יתבצע החילוף לפני ביצוע הכנסת הכדור

 יש לטפל בכל, (0)במקרה של סדרה עוקבת של זריקות עונשין כתוצאה מיותר מעבירה אחת 
 . סדרת זריקות עונשין בנפרד

 

 הפסד טכני במשחק  21סעיף 

 החוק  21.1

 :תפסיד משחק בהפסד טכני אם קבוצה 

 שחקנים המוכנים לשחק ( 5)אינה מסוגלת להעלות למגרש חמישה אינה נוכחת או  הקבוצה 
 .המשחקשל  מועד תחילתו המתוכנןדקות לאחר  05

 ות משוחקפעולותיה של הקבוצה מונעות מן המשחק להי . 

  ראש הצוותהקבוצה מסרבת לשחק לאחר שנדרשה לעשות כן על ידי (rew ChiefC) . 

 העונש 21.2

, יתרה מכך. (20-0)אפס -והתוצאה תהיה עשרים המשחק נרשם כניצחון של הקבוצה היריבה .21.2.0
  .דירוגנקודות ב( 1)הקבוצה שהפסידה הפסד טכני תקבל אפס 

 אוף-ובמשחקי פליי ,(נקודות מצטברות)כ נקודות "סהל ש (בית וחוץ)משחקים  (2) בסדרה בת שני 21.2.2
או השני או השלישי , הקבוצה שהפסידה הפסד טכני במשחק הראשון, (הטוב מבין שלושה)

 (. חמישה הטוב מבין)אוף -הוראה זו לא תחול על משחקי פליי. תפסיד הפסד טכני בסדרה כולה

, היא תיפסל מן התחרות, אם אותה הקבוצה מפסידה הפסד טכני בפעם השנייה באותה התחרות 21.2.3
 . והתוצאות של כל המשחקים בהם נטלה קבוצה זו חלק יבוטלו
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 הפסד עקב חוסר שחקנים   21סעיף 

 החוק 21.1

שחקניה על מספר , במהלך המשחק, קבוצה תפסיד במשחק עקב חוסר שחקנים במגרש אם 
 (.2)המגרש המוכנים לשחק הוא פחות משניים 

 

 

 עונש  21.2

התוצאה תישאר כפי שהיא הייתה כאשר , אם הקבוצה אשר לטובתה נפסק המשחק מובילה 20.2.0
 2-1תירשם התוצאה , אם הקבוצה אשר לטובתה נפסק המשחק אינה מובילה. הופסק המשחק

( 0)וסר שחקנים במגרש תקבל נקודה אחת הקבוצה שהפסידה עקב ח, יתרה מזו. לזכותה
 .בדירוג

הקבוצה שתפסיד  ,(נקודות מצטברות)כ נקודות "סהל ש ,(בית וחוץ)משחקים ( 2)בסדרה בת שני  20.2.2
תפסיד את הסדרה , הפסד טכני עקב אי העמדת שחקנים על המגרש במשחק הראשון או השני

  .  הפסד טכניבכולה 
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 הפרות – 5חוק מספר 
 
 

 הפרות  22סעיף 

 הגדרה 22.1

  .שמירת החוקים-היא אי הפרה 

 העונש 22.2

הכדור יועבר לקבוצה היריבה לביצוע הכנסת כדור מן המקום הקרוב ביותר למקום בו בוצעה  
 . אלא אם נאמר אחרת בחוקים אלה, למעט מאחורי לוח הכדורסל ממש, ההפקה

 

 וכדור מחוץ לתחום  שחקן מחוץ לתחום 23סעיף 

 הגדרה 23.1

כאשר חלק כלשהו מגופו נמצא במגע עם הרצפה או כל עצם אחר מלבד  נמצא מחוץ לתחום שחקן 23.0.0
 . או מחוץ לקו התחום מעל, על, שחקן

 :כאשר הוא נוגע נמצא מחוץ לתחום הכדור 23.0.2

 ל אדם אחר הנמצאים מחוץ לתחוםבשחקן או בכ. 

 או מחוץ לקו התחום מעל, על, ברצפה או בכל חפץ אחר . 

 בחלק האחורי של לוח הכדורסל או בכל חפץ מעל למגרש המשחק, בתומכות לוח הכדורסל . 

 החוק  23.2

או שהכדור נגע בשחקן , מת על ידי השחקן האחרון שנגע בונגר אל מחוץ לתחום יציאת הכדור 23.2.0
 וזאת גם אם לאחר מכן יוצא הכדור אל מחוץ לתחום עקב נגיעה, בטרם יצא הכדור מחוץ לתחום

 . בכל דבר אחר מלבד שחקן

על קו התחום או מחוצה לו או ששחקן הנמצא , מכיוון שנגע בשחקן אם יצא הכדור מחוץ לתחום 23.2.2
 . שחקן זה יהיה זה אשר יגרום ליציאת הכדור אל מחוץ לתחום, נגע בו

שלו  המגרש האחורי חלקאו אל  ים אל מחוץ לתחום/נע, או שחקנים אחדים, אם שחקן אחד 23.2.3
 . יםמדובר במצב של כדור ביני, כדור מוחזק במהלך

 כדרור  24סעיף 

 הגדרה 24.1

, תנועה של כדור חי הנגרמת על ידי שחקן הנמצא בשליטה על אותו הכדור והזורקהכדרור הוא  27.0.0
 . או שהוא זורק אותו במתכוון לעבר לוח הסל ,מגלגל אותו על הרצפהאו , טופח

מגלגל אותו או , טופח, כאשר שחקן שהשתלט על כדור חי במגרש זורק כדרור מתחילמהלך של  27.0.2
והוא שב ונוגע בו לפני , מכדרר בו על הרצפה או שהוא זורק אותו במתכוון לעבר לוח הכדורסל

 . שהכדור נוגע בשחקן אחר

או כאשר הוא משהה אותו , זמנית-כאשר שחקן נוגע בכדור בשתי ידיו ב כדרור מסתייםמהלך של  
 . באחת מידיו או בשתיהן

ר לאוויר במהלך כדרור בתנאי שהכדור נוגע ברצפה או בשחקן אחר לפני ניתן לזרוק את הכדו 
אין הגבלה על מספר הצעדים שיכול שחקן לעשות כאשר . שהשחקן שזרק אותו נוגע בו שוב בידו

  . הכדור אינו נמצא במגע עם ידו

נחשב כמי , ב לשלוט בוולאחר מכן ש, חי על המגרש במקרה שחקן המאבד שליטה בכדור 27.0.3
 . שהשמיט את הכדור
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 :המהלכים הבאים אינם נחשבים לכדרור 27.0.7

 זריקות רצופות לקליעת סל שדה. 

 השמטת הכדור בתחילת הכדרור או בסופו. 

 ניסיונות להשיג שליטה בכדור על ידי טפיחה עליו בקרבתם של שחקנים אחרים.  

 ן אחר על ידי טפיחה עליוהוצאת הכדור משליטתו של שחק. 

 הסטה של מסירת כדור והשתלטות עליו . 

 בתנאי שלא , העברת הכדור מיד ליד והשהייתו ביד אחת או בשתיהן לפני שהוא נוגע ברצפה
 . של חוק הצעדים מבוצעת הפרה

 החוק  24.2

הכדרורים ( 2)אלא אם בין שני , הכדרור הראשון שלו אחרי שיסתייםשנייה פעם לשחקן לא יכדרר  
 :הוא איבד שליטה על כדור חי במגרש עקב

 ניסיון זריקה לקליעת סל . 

 בכדור על ידי שחקן יריב נגיעה . 

 או שאלה נגעו בשחקן יריב, מסירה או השמטה בהן נגע שחקן יריב . 

 

  צעדים 25סעיף 

 הגדרה 25.1

מעבר לגבולות המוגדרים , או של שתיהן, התנועה הבלתי חוקית של רגל אחת םה צעדים 25.0.0
 .בעוד השחקן הצועד מחזיק בכדור חי על מגרש המשחק, בכל כיוון, זהסעיףב

או , אחתפוסע פעם במגרש א תנועה חוקית בה שחקן המחזיק באופן חוקי בכדור חי וה סבסוב 25.0.2
נשארת צמודה , המכונה רגל הציר, בעוד שהרגל השנייה, אותה הרגלשהוא עם בכל כיוון , יותר

  .המגרשהמגע שלה עם  נקודתל

 החוק  25.2

 : במגרששחקן התופס כדור חי  שלקביעת רגל ציר  25.2.0

  שתי רגליו על הרצפהעם עומד ר הוא תופס את הכדור כאשכאשר השחקן: 
 
 . הופכת הרגל השנייה לרגל הציר ,רגע בו רגל אחת מורמתב -
 .י השחקן/אין אפשרות להרים את רגל הציר לפני שהכדור עזב את יד, בתחילת כדרור -
סל  מותר לשחקן להרים את רגל הציר אולם אף רגל לא יכולה ל זרוקכדי למסור או ל -

 .דר שוחררלגעת בריצפה לפני שהכ
 

  לבצע שני צעדים לפני שהוא רשאי שחקן תופס כדור בתנועה או בסיום כדרור הוא כאשר
 :מוסר או זורק לסל, עוצר

 
אם השחקן מקבל את הכדור הוא ישחרר את הכדור לתחילת הכדרור לפני שהוא מבצע  -

 .צעד שני
 הצעד הראשון מתרחש כאשר רגל אחת או שתי הרגליים נוגעות בריצפה אחרי -

 .שהשחקן השתלט על הכדור
אחרי הצעד הראשון כאשר הרגל השניה נוגעת בריצפה או ששתי הצעד השני מתרחש  -

 .זמנית -הרגליים נוגעות בריצפה בו
 שתי הרגלייםרגליו על הריצפה או ש כאשר שתיכאשר  השחקן עוצר בצעד הראשון  -

אם הוא . גל צירהוא רשאי להשתמש בכל אחת מהרגליים כר ,נוגעות בריצפה בו זמנית
לגעת בריצפה  לפני שהוא שיחרר לחזור וקופץ עם שתי הרגליים באויר הוא אינו רשאי 

 .את הכדור מידיו
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 .רגל זו הופכת לרגל הציר, שחקן נוחת על רגל אחתאם  -
אם שחקן קופץ על רגל אחת בצעד הראשון הוא רשאי לנחות על שתי הרגליים בו זמנית  -

אם רגל . ו רשאי להשתמש באף אחת מהרגליים כרגל ציראינ, במצב זה. לצעד השני
לגעת בריצפה לפני שהכדור לחזור ואחת או שתיהן עוזבות את הריצפה הן אינן יכולות 

 .עזב את ידי השחקן
שתי הרגליים בו זמנית ברגע והשחקן נוחת על , אם שתי הרגליים אינן נוגעות ברצפה -

   .השניה לרגל הצירהרגל אז הופכת , שרגל אחת עזבה את הריצפה
שחקן אינו רשאי לגעת בריצפה ברציפות עם אותה רגל או שתיהן בסיום הכדרור או  -

 .כאשר הוא משתלט על הכדור

  :הרצפה שוכב או יושב על, שחקן נופל לרצפה 25.2.2

 כאשר שחקן נופל וגולש על הרצפה בעודו מחזיק בכדור או כאשר הוא זוכה בשליטה  חוקי זה
 . שוכב או יושב על הרצפהבכדור בעודו 

 או מנסה לקום על רגליו בעודו ממשיך להחזיק בכדור , אם השחקן מתגלגל  זו הפרה . 

 

  שניות 3 26סעיף 

 החוק  26.1

ות רצופות בעוד שני( 3)למשך יותר משלוש  ישהה באזור ההגבלה של הקבוצה היריבה לאשחקן  26.0.0
 . ושעון המשחק מתקדם ,המגרש הקדמי חלקקבוצתו שולטת בכדור חי ב

 :התחשבות בשחקן אשר להפעיליש  26.0.2

 מנסה לצאת מתחום ההגבלה . 
 

 או שחקן אחר בקבוצתו נמצאים במהלך של ניסיון זריקה , נמצא בתחום ההגבלה כאשר הוא
 .יד קודם לכן לניסיון קליעת סל שדהלסל והכדור עוזב את ידי השחקן או עזב אותן מ

 שניות ( 3)לאחר ששהה בו פחות משלוש , מכדרר בתוך תחום ההגבלה כדי לקלוע סל שדה
 . רצופות

חייב השחקן להציב את שתי רגליו על הרצפה מחוץ , ההגבלה על מנת להימצא מחוץ לתחום 26.0.3
 . ההגבלה לתחום

 

 שחקן השמור מקרוב  21סעיף 

 הגדרה 21.1

 חוקיתשחקן המחזיק בכדור חי במגרש שמור מקרוב כאשר שחקן יריב נמצא בעמדת שמירה  
  (. 0)פעילה במרחק שלא עולה על מטר אחד 

 החוק  21.2

 . שניות( 5)לזרוק או לכדרר את הכדור תוך חמש , שחקן השמור מקרוב חייב למסור 

 

  שמונה שניות 28סעיף 

 החוק  28.1

 :כאשר 28.0.0

  המגרש האחורי חלקחי בכדור משתלט על  שחקן,  
 או שאלה נוגעים בו באופן , המגרש האחורי חלקנוגע בכדור כל שחקן ב, בעת הכנסת כדור

 חלקשיכה לשלוט בכדור בוהקבוצה של אותו השחקן המבצע את הכנסת הכדור ממ, חוקי
 ,המגרש האחורי שלה

 . שניות( 8)המגרש הקדמי שלה תוך שמונה  חלקחייבת אותה הקבוצה לגרום לכדור לעבור ל
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 :המגרש הקדמי שלה בכל מקרה בו חלקהקבוצה גרמה לכדור לעבור ל 28.0.2

 המגרש הקדמי חלקנוגע ב, שאינו נמצא בשליטתו של כל שחקן, הכדור . 
 מצויות כאשר השחקן נוגע בשתי רגליו , או שזה נוגע בו באופן חוקי, תוקףבשחקן  הכדור נוגע

 .המגרשחלק הקדמי של בבשלמות 
 חלקכאשר השחקן נוגע בחלק מגופו ב, או שזה נוגע בו באופן חוקי, הכדור נוגע בשחקן מגן 

 .המגרש האחורי שלו
  המגרש הקדמי של  חלקהכדור נוגע באחד השופטים אשר חלק מגופו נמצא במגע עם

 . הקבוצה השולטת בכדור
 הכדור ושתי רגליו של השחקן , המגרש הקדמי חלקהמגרש האחורי ל חלקבמהלך כדרור מ

  . המכדרר בשלמות נוגעים בחלק הקדמי של המגרש

כאשר אותה קבוצה  ,השעון יצביע על כל יתרת זמן כל עודהשניות יימשך ( 8)פרק שמונה  28.0.3
כתוצאה מכל אחד מן , המגרש האחורי חלקבלכן זוכה בהכנסת כדור  ששלטה בכדור קודם

 :המצבים הבאים

 כדור יצא אל מחוץ לתחום. 
 שחקן מאותה הקבוצה נפצע. 
 מצב של כדור ביניים. 
 צדדית-עבירה דו . 
 שנפסקו נגד שתי הקבוצותוים שו קיזוז עונשים . 

 

 שניות  24 29סעיף 

 החוק  29.1

 :בכל מקרה בו 29.0.0

 שחקן זוכה בשליטה בכדור חי על גבי מגרש המשחק, 
 או ששחקן כלשהו נוגע בו באופן , הכדור נוגע בשחקן כלשהו על המגרש, בזמן הכנסת כדור

 ,ליטתה בכדורחוקי והקבוצה של השחקן המבצע את הכנסת הכדור שומרת על ש

 . שניות 27תוך בסל ל לזרוקחייבת אותה הקבוצה לנסות 

 :שניותה 27לסל ייחשב כניסיון שבוצע בתוך פרק  זריקהכדי שניסיון 

 וגם, שעון הזריקהיו של השחקן לפני שנשמע אות /חייב הכדור לעזוב את ידו 
 יכנס לסלחייב הכדור לגעת בטבעת או לה, יו של השחקן/אחרי שהכדור עזב את ידו . 

משמיע את  שעון הזריקהו, השניות 24בסמוך לסיום תקופת  סלזריקה לניסיון כאשר מבוצע  29.0.2
 :האות בעת שהכדור נמצא באוויר

 תהיה התעלמות מן האות והסל ייחשב, לא אירעה הפרה, אם הכדור חודר לסל . 
 תבוצע התעלמות מן האות , לא אירעה הפרה, אם הכדור נוגע בטבעת אך אינו חודר אליה

 . והמשחק יימשך
 זכתה בשליטה  אם הקבוצה היריבה, עם זאת. אירעה הפרה, אם הכדור מחטיא את הטבעת

 . ות והמשחק יימשךתבוצע התעלמות מן הא, בכדור מיידית וברורה

 . גם כאן יחולוהחלות על הסטה בלתי חוקית של הכדור ועל הפרעה למעוף הכדור  כל ההגבלות

  יםנהל 29.2

 : י שופט"יאופס בכל פעם שהמשחק נעצר ע שעון הזריקה 29.2.0

 טת על ידי הקבוצה שאינה שול( לא בעקבות יציאתו מן התחום) עקב ביצוע עבירה או הפרה
 . בכדור



 

 2104אוקטובר                                2104הכדורסל הרשמית  תחוק                              47מתוך  33עמוד 

 
 מכל סיבה תקפה על ידי הקבוצה שאינה שולטת בכדור, 
 או מכל סיבה תקפה שאינה קשורה באחת הקבוצות, 

 . תוענק השליטה בכדור לאותה הקבוצה ששלטה קודם לכן בכדורבמקרים אלה 

 . שניות 27-לה חזר שעון הזריקהיאופס , המגרש האחורי חלקאם מתבצעת הכנסת הכדור ב

 :כדלקמן הזריקה שעוןיאופס , המגרש הקדמי חלקאם מתבצעת הכנסת הכדור ב

  אלא ימשיך , לא יאופס השעון, ברגע בו עוצרים את המשחקשניות או יותר ( 07)יש אם
 . בספירה מן הרגע בו הוא נעצר

  ( 07)רה יאופס השעון לארבע עש, שניות או פחות ברגע בו עוצרים את המשחק( 03)יש אם
 . שניות

אם לדעת ו ,מהקבוצותאחת סיבה שאינה קשורה לאף מ י שופט "עאם המשחק נעצר , עם זאת
 שעון הזריקהימשיך  ,נחיתותבמצב של  את הקבוצה היריבהיעמיד  שעון הזריקהאיפוס  שופט

 . בו הוא נעצרמהזמן לפעול 

לקבוצה היריבה  תכאשר יש הכנסת כדור מחוץ לתחום שמוענק שניות 27-יאופס ל הזריקהשעון  29.2.2
 . ידי שופט בגין עבירה או הפרה של הקבוצה ששלטה בכדור-אחרי שהמשחק נעצר על

 :-יאופס ל שעון הזריקה, אחרי שהכדור נוגע בטבעת של סל היריב 29.2.3

 27 כדורמשיגה שליטה על האם הקבוצה היריבה , שניות. 

 07 כדור היא אותה הקבוצה ששלטה בכדור לפני משתלטת על הבוצה שכאשר הק, שניות
 .שהוא נגע בטבעת

או כאשר אף אחת , כאשר אחת הקבוצות שולטת בכדור בטעות שעון הזריקהאות  מושמעאם   29.2.7
 . והמשחק יימשך, יתעלמו מן האות, מהן אינה שולטת בו

 שעון הזריקה, ייעצר המשחק, תנחיתולקבוצה ששלטה בכדור  מהנגר שופטאם לדעת , עם זאת
 . לאותה הקבוצה יוענקהכדור יתוקן ו

 

 כדור המוחזר לתחום האחורי  31סעיף 

 הגדרה 31.1

 :כאשרהקדמי שלה  חלקבחי  כדורקבוצה שולטת ב 31.0.0

 הקדמי של המגרש שלו עם שתי רגליו כאשר הוא אוחז חלקשחקן של אותה הקבוצה נוגע ב ,
 או, הקדמי שלו קחלתופס או מכדרר כדור ב

 הקדמי שלהם חלקהכדור נמסר בין שחקנים של אותה הקבוצה ב . 

וחזר באופן בלתי חוקי הקדמי גורמת לכדור להיות מהמגרש  חלקשולטת בכדור חי בקבוצה ה 31.0.2
המגרש הקדמי  חלקהוא האחרון הנוגע בכדור בקבוצה זו כאשר שחקן של  ,המגרש האחורי חלקל

 לגעת בכדור ןהראשו ואה הקבוצשל אותה הן שחקמכן לאחר ו, שלו

  או, המגרש האחורי חלקהוא במגע עם חלק מגופו כאשר 

  של אותה הקבוצה האחורי המגרש חלקבאחרי שהכדור נגע . 



 

 2104אוקטובר                                2104הכדורסל הרשמית  תחוק                              47מתוך  37עמוד 

, אולם. כדור מחוץ לתחוםכולל הכנסות , הקדמי של הקבוצה גבלה זו חלה בכל המקרים בחלקמ
הקדמי שלו וקובע שליטה קבוצתית חדשה כאשר היא אינה חלה על שחקן אשר מנתר מהחלק 

 . אחורי של הקבוצה שלוהבחלק  עם הכדורואז נוחת , הוא עדיין באוויר

 החוק  31.2

לגרום לכדור לחזור  תרשאי האינהקדמי של המגרש שלה   חלקבשולטת בכדור חי אשר  הקבוצ 
 . ההמגרש האחורי של חלקבאופן בלתי חוקי ל

  העונש 31.3

המגרש הקדמי שלה במקום שיהיה הקרוב  חלקוענק לקבוצה היריבה להכנסת כדור בהכדור י 
 .למעט בדיוק מאחורי לוח הסל, ביותר למקום ביצוע ההפרה

 

 הסטה בלתי חוקית והפרעה למעוף הכדור  31סעיף 

 הגדרה 31.1

 :או זריקת עונשין לסל שדה זריקהניסיון  30.0.0

 י השחקן המבצע את ניסיון הזריקה לסל/ר הכדור עוזב את ידמתחילים כאש . 

 מסתיימים כאשר הכדור: 

 . או חולף דרכו בתוך הסלנכנס לסל ישירות מלמעלה והוא נותר  -
 .לסל היכנסאינו יכול עוד ל -
 .נוגע בטבעת -
 נוגע ברצפה -
 .הופך לכדור מת -

 החוק  31.2

מתרחשת כאשר שחקן נוגע בכדור  השדהמ זריקהניסיון  במהלך הסטה בלתי חוקית של הכדור 30.2.0
 : -ו במלואוהטבעת  לגובהשהוא מעל בעת 

 הוא במעופו כלפי מטה לכיוון הסל . 

 אחרי שהוא נגע בלוח הסל . 

מתרחשת כאשר שחקן נוגע בכדור בעת זריקת עונשין  במהלךהסטה בלתי חוקית של הכדור  30.2.2
  . לפני שהוא נוגע בטבעתשהוא במעופו לכיוון הסל ו

 :הגבלות ההסטה הבלתי חוקית של הכדור חלות עד אשר 30.2.3

  לסל היכנסלאין לכדור עוד אפשרות . 

 הכדור נגע בטבעת . 

 : מתקיימת כאשר הפרעה 30.2.7

 ין אחרונה או אחרי זריקת עונש אחרי ניסיון לקליעת סל שדה, שחקן נוגע בסל או בלוח הסל
 .כאשר הכדור במגע עם הטבעת, או יחידה

 סל או בלוח הסל, שחקן נוגע בכדור, אחרי זריקת עונשין שבעקבותיה זריקת עונשין נוספת ,
 .סיכוי כי הכדור יכנס לסלכאשר עדיין קיים 

 יד לסל מלמטה ונוגע בכדור שחקן מושיט. 

 ומונע על ידי כך את מעברו דרך , שחקן הגנה נוגע בכדור או בסל בעוד הכדור נמצא בתוכו
  .סלה

 נמנע , על פי שיקול דעתו של שופטשחקן גורם להרעדת הסל או תופס את הסל באופן כזה ש
 . או שנגרם לו להיכנס לסל, לסל היכנסלמן הכדור 

 שחקן תופס את הסל כדי לשחק בכדור . 
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 כאשר 30.2.5

 או שהכדור , ת זריקת כדורשופט שורק כאשר הכדור נמצא בידיו של שחקן הנמצא בפעול
 , נמצא במעוף אחרי זריקה לקליעת סל שדה

 משמיע אות לסיום רבע המשחק כאשר הכדור נמצא עדיין במעופו אחרי ניסיון  שעון המשחק
 ,לקליעת סל שדה

 . לסל יכנסיים סיכוי כי הוא כל עוד ק, שום שחקן לא יגע בכדור אחרי שהוא נגע בטבעת 

 . יחולוהקשורות להסטה הבלתי חוקית של הכדור ולהפרעה למעוף הכדור  כל ההגבלות 

 עונש  31.3

הכדור יימסר לקבוצה היריבה . לא ניתן להעניק נקודות, שחקן תוקףאם ההפרה מבוצעת על ידי  30.3.0
 . אלא אם מצוין אחרת בחוקי המשחק, המורחב להכנסת כדור בקו זריקת העונשין

 :מעניקים לקבוצה התוקפת, מגן שחקןאם ההפרה מבוצעת על ידי  30.3.2

  לזריקת עונשיןכאשר הכדור שוחרר ( 0)נקודה אחת. 

  נקודות כאשר הכדור שוחרר מתחום סל שתי הנקודות( 2)שתי. 

  ותנקודות כאשר הכדור שוחרר מתחום סל שלוש הנקוד( 3)שלוש. 

 .לצורך הענקת הנקודות נחשב הכדור כאילו נכנס לסל 

במהלך זריקת עונשין אחרונה או  שחקן מגןאם מבוצעת ההסטה הבלתי חוקית של הכדור על ידי  30.3.3
נגד השחקן  ובעקבותיה תיפסק עבירה טכנית, לקבוצה התוקפת( 0)תוענק נקודה אחת , יחידה
 . המגן
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 עבירות – 6מספר חוק 
 
 

   עבירות    32סעיף 

 הגדרה  32.1

או להתנהגות /של החוקים הנוגעים למגע אישי בלתי חוקי עם שחקן יריב ו עבירה היא הפרה 32.0.0
 . שאינה ספורטיבית

 ףבדתירשם , כל עבירה תחויב, ללא קשר לעבירה. ניתן לפסוק כל כמות של עבירות נגד קבוצה 32.0.2
 . נגד מבצע העבירה והיא תיענש בהתאם, ותהתוצא

 עקרונות כלליים: מגע 33סעיף 

  עיקרון הצילינדר 33.0

הוא . מוגדר כמרחב הקיים בתוך צילינדר דמיוני סביב כל שחקן הנע על המגרש עיקרון הצילינדר 
 :כדלקמן, כולל את המרחב מעל לשחקן ומוגבל

 על ידי כפות הידיים  – בצד הקדמי 

  וגם, על ידי השיבן  -בצד האחורי 

  על ידי הקצוות החיצוניים של הזרועות והרגלייםבצדדים . 

שחקן רשאי לעמוד כאשר הידיים והזרועות שלו מתוחות לפנים לצידי הגוף אך לא מעבר למיקומן  
המרחק בין . רמותכך שאמות היד והידיים מו, כאשר הזרועות כפופות במרפקים, של הרגליים

 . רגליו ישתנה בהתאם לגובהו של השחקן

 

 

 עיקרון הצילינדר 5תרשים 

  עיקרון האנכיות 33.2

על המגרש שאינה ( דמיוני" צילינדר)"במהלך המחשק רשאי כל שחקן לתפוס כל עמדה אנכית  
 . תפוסה כבר על ידי שחקן של הקבוצה היריבה

כאשר הוא , מעל לגופוהנמצא עיקרון זה מגן על המרחב שתופס השחקן על הרצפה ועל המרחב  
 . קופץ אנכית בתוך מרחב זה
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שכבר תפס עמדה , ונוצר מגע גופני עם שחקן יריב( צילינדר)ברגע ששחקן יוצא מעמדתו האנכית  
 . הוא האחראי למגע( צילינדר)כית השחקן שיצא מעמדתו האנ, (צילינדר)אנכית 

אין להעניש שחקן מגן אשר התרומם אנכית מעל הרצפה בתוך הצילינדר שלו או שפשט את  
 . זרועותיו כלפי מעלה בתוך הצילינדר

לא יגרום ליצירת מגע עם שחקן מגן בעמדת שמירה חוקית על , באוויר או על הקרקע, שחקן תוקף 
 :ידי

 (דחיפה)צור לעצמו יותר מרחב שימוש בזרועותיו כדי לי 

 זריקת כדור לקליעת סל, או מיד אחרי, פשיטת רגליו או זרועותיו כדי לגרום למגע במהלך 
  .שדה

  עמדת שמירה חוקית 33.3

 :שחקן מגן תופס עמדת שמירה חוקית ראשונית כאשר 

 וגם, הוא עומד בפניו מול היריב 

 שתי רגליו ניצבות על הרצפה . 

 (. שלו" צילינדר"ה)עמדת השמירה החוקית מתפרשת אנכית מעל השחקן מן הרצפה לתקרה  

אך עליו לוודא כי הן אנכיות ובתוך  , הוא רשאי לפשוט את זרועותיו מעל לראשו או לקפוץ אנכית 
 .  הצילינדר הדמיוני

 שמירה על שחקן השולט בכדור  33.4

יסודות הזמן והמרחק אינם ( מחזיק בו או מכדרר עמו)על שחקן השולט בכדור בעת שמירה  
 . חלים

ולהיות מוכן לעצור או לשנות כיוון בכל פעם בה , השחקן עם הכדור צריך לצפות שישמרו עליו 
 . גם אם הדבר נעשה תוך שבריר שנייה, שחקן יריב תופס עמדת שמירה חוקית ראשונית מולו

לתפוס עמדת שמירה חוקית ראשונית מבלי לגרום למגע גופני לפני שהוא קובע השחקן המגן חייב  
 . את מיקומו

אך , חוקי ראשוני הוא רשאי לנוע כדי לשמור על יריבו שמירהברגע שהשחקן המגן קבע מיקום  
 . מותניו או רגליו כדי למנוע מן השחקן המכדרר לעבור אותו, כתפיו, אסור לו לפשוט את זרועותיו

יעשה השופט שימוש , כאשר מעורב בה הכדור או לשפוט מצב של עבירת מגן או עבירת תוקףבבו 
 :בעקרונות הבאים

 כאשר הוא ניצב מול השחקן המחזיק , על השחקן המגן לקבוע עמדת שמירה חוקית ראשונית
 . בכדור ושתי רגליו עומדות על הרצפה

 לנוע הצידה או אחורה כדי לשמר  לקפוץ אנכית באוויר או, השחקן המגן רשאי להישאר נייח
 . את מדת השמירה הראשונית שלו

 יוכלו רגל אחת או שתי , כאשר הוא נע על מנת לשמר את עמדת השמירה הראשונית שלו
אך לא , כל עוד תנועת השחקן היא לצדדים או אחורה, רגליו להיפרד מן הרצפה להרף עין

 . השחקן המחזיק בכדור בכיוון

 כאשר במקרה מעין זה ייחשב השחקן המגן כמי שהיה , (חזה)מרכז הגוף המגע חייב להיות ב
 .הראשון במקום בו נוצר המגע בין השחקנים

 הצילינדר שלו כדי  בתוךלנוע רשאי השחקן , לאחר שהוא תפס עמדת שמירה ראשונית
  . להימנע מפציעה

השחקן המחזיק השחקנים כאילו נגרם על ידי  ןבכל אחד מן המצבים דלעיל ייחשב המגע בי 
 . בכדור
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 שמירה על שחקן שאינו שולט בכדור  33.5

שחקן שאינו שולט בכדור רשאי לנוע בחופשיות על המגרש ולתפוס כל עמדה שאינה תפוסה כבר 
 .על ידי שחקן אחר

שחקן מגן אינו . בקשר עם השמירה על שחקן שאינו שולט בכדור יסודות הזמן והמרחק יחולו
או בכזו מהירות בנתיב התקדמותו של שחקן יריב עד כי לאחרון /קרובה ו רשאי  ליטול עמדה כה

 .לא יהיו מספיק זמן או מרחק כדי לעצור או לשנות את כיוונו

 . (0)אחד  מאלירנוולעולם לא פחות מצעד , המרחק נמצא ביחס ישיר למהירות של השחקן היריב

ונוצר , הגנה חוקית ראשונית אם שחקן מגן מתעלם מיסודות הזמן והמרחק בעת תפיסת עמדת
 .השחקן המגן הוא האחראי למגע שנוצר, מגע עם שחקן יריב

עם . הוא רשאי לנוע כדי לשמור על יריבו, מרגע ששחקן מגן קבע עמדת שמירה ראשונית חוקית
מותניו או רגליו בנתיב , כתפיו, על ידי הושטת זרועותיו לחלוף על פניואסור לו למנוע ממנו , זאת

 .הוא שראי לנוע בתוך הצילינדר שלו כדי להימנע מפציעה. ותו של השחקןהתקדמ

 שחקן הנמצא באוויר  33.6

 . לשחקן שניתר לאוויר ממקום כלשהו על המגרש יש את הזכות לנחות שוב באותה הנקודה

יש לו את הזכות לנחות במקום אחר על גבי המגרש בתנאי שמקום הנחיתה והנתיב הישיר בין 
 . ים כאשר הוא מנתר לאוויר/ים יריב/ראה והנחיתה אינו תפוס כבר על ידי שחקןנקודות ההמ

אבל תנופתו גרמה לו לבוא במגע עם שחקן יריב שתפס עמדת , אם שחקן ניתר לאוויר ונחת
 . אזי האחראי למגע הוא השחקן הקופץ, שמירה חוקית בסמוך לנקודת הנחיתה שלו

 . שחקן אחרי ששחקן זה ניתר לאווירלנוע לתוך נתיבו של  אסור לשחקן יריב

התנועה מתחת לשחקן הנמצא באוויר והגורמת למגע נחשבת בדרך כלל לעבירה בלתי 
 . ימותותחת נסיבות מס בירת פסילהעספורטיבית ותוכל להוות 

 חוקי ובלתי חוק : חיפוי 33.1

או למנוע ממנו להגיע לעמדה מבוקשת , ינו מחזיק בכדורהוא הניסיון לעכב שחקן יריב שא חיפוי
 . על גבי המגרש

 :מתבצע כאשר השחקן המחפה שחקן יריב חוקיחיפוי 

 כאשר נוצר המגע( בתוך הצילינדר שלו) עמד ללא תנועה . 

 שתי רגליו ניצבו על הרצפה כאשר נוצר המגע . 

 :מתבצע כאשר השחקן המחפה שחקן יריבבלתי חוקי חיפוי 

 כאשר נוצר המגע בתנועה היה. 

  כאשר  נייחלא הותיר את המרחק המתאים בעת חיפוי מחוץ לשדה הראייה של שחקן יריב
 .נוצר המגע

 לא כיבד את יסודות הזמן והמרחק של שחקן יריב שנמצא בתנועה כאשר נוצר המגע . 
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שחקן ה, (מקדימה או מן הצד)שדה הראייה של שחקן יריב נייח  בתוךכאשר החיפוי נעשה 
 . ובלבד שלא ייווצר מגע ,לשחקן היריב שירצההמבצע את החיפוי יכול להיות קרוב ככל 

השחקן , (מקדימה או מן הצד)שדה הראייה של שחקן יריב נייח ל מחוץכאשר החיפוי נעשה 
מבלי  , לעבר החיפוי( 0)המבצע את החיפוי חייב לאפשר לשחקן היריב לצעוד צעד רגיל אחד 

 . שייווצר מגע

השחקן המחפה חייב להשאיר . יחולו יסודות הזמן והמרחק, בתנועהאם השחקן היריב נמצא 
 . מספיק מקום לשחקן היריב כדי שזה יצליח להתחמק מן החיפוי על ידי עצירה או שינוי כיוון

 צעדים( 2)ולעולם לא יותר משני ( 0)המרחק הדרוש לעולם לא יהיה פחות מצעד רגיל אחד 
 . גיליםר

 . שחקן עליו מבוצע חיפוי חוקי אחראי לכל מגע הנוצר עם השחקן המבצע את החיפוי

 תקיפה 33.8

מרכז על ידי דחיפה או תנועה לעבר אזור , עם או ללא הכדור, מהווה מגע אישי בלתי חוקי תקיפה
 . של שחקן יריב גופו

  חסימה  33.9

 .פירושה מגע אישי בלתי חוקי המונע את ההתקדמות של שחקן יריב עם או ללא הכדור חסימה

שחקן המנסה לבצע חיפוי מבצע עבירת חסימה אם נוצר מגע כאשר הוא נע וכאשר השחקן היריב 
 .שלו אינו נמצא בתנועה או שהוא נסוג ממנו

ו בהתאם לשינוי בעמדתו של עומד מול שחקן יריב ומשנה את מיקומ, אם שחקן מתעלם מן הכדור
 . אלא אם מעורבים במהלך גורמים אחרים, הוא האחראי העיקרי לכל מגע שנוצר, השחקן היריב

של  עבירת תוקף או אחיזה, מתייחס לדחיפה במתכוון" אלא אם מעורבים גורמים אחרים"הביטוי 
 . השחקן עליו מבוצע החיפוי

יו מחוץ לצילינדר שלו כאשר הוא נוטל עמדה על /תיו  או מרפקו/ועוזה חוקי אם שחקן פושט את זר
אם . אך עליו להנמיכם בתוך הצילינדר שלו כאשר שחקן יריב מנסה לחלוף על פניו, הרצפה
 . מדובר בחסימה או אחיזה, ים נמצאים מחוץ לצילינדר שלו ונוצר מגע/ות או המרפק/הזרוע

   עגל ללא תקיפה תחומי חצאי המ   33.11

תחומי חצאי המעגל ללא תקיפה משורטטים על גבי המגרש כדי להקצות אזור מסוים לפרשנות 
 . חסימה מתחת לסל/של מצבי תקיפה

לא ייחשב כעבירת תוקף , בכל מצב משחק בו מתבצעת חדירה לתחום חצאי המעגל ללא תקיפה
אלא אם השחקן התוקף עושה שימוש  ,מגע שנוצר בין שחקן תוקף הנמצא באוויר לבין שחקן מגן

 כאשר סעיף זה חל. רגליו או בגופו, זרועותיו, בלתי חוקי בידיו

 וגם, השחקן התוקף שולט בכדור כאשר הוא נמצא באוויר 

 וגם, ת הכדורר אוסמנסה למאו ה לסל שדה הוא מנסה לבצע זריק 

 לא עבירת תקיפהתחום חצאי המעגל ל במגע עם יםשתי רגליאו  רגל אחתיש שחקן המגן ל  . 
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 ות/או הזרוע/יים ו/מגע בשחקן יריב באמצעות היד 33.11

 . היא כשלעצמה אינה מהווה בהכרח עבירה, יים/ידה עםהנגיעה בשחקן יריב 

אם מגע שנוצר על ידי שחקן מגביל בדרך . השופטים יחליטו מתי השחקן שגרם למגע זכה ביתרון
 . מהווה מגע זה עבירה ,כלשהי את חופש התנועה של השחקן היריב

ות מתרחשים כאשר השחקן המגן נמצא בעמדת /ות המושטת/יים או בזרוע/שימוש בלתי חוקי ביד
מחזיק בין אם השחקן היריב , תיו מונחות על שחקן יריב ונותרות במגע עמו/יו או זרועו/שמירה וידו

 . זאת כדי למנוע את התקדמותו, בכדור ובין אם לאו

שכן היא עלולה להוביל , עבירה מהווהחוזרת ונשנית בשחקן יריב עם או ללא הכדור  נגיעה
 . למשחק נוקשה

 :כאשר הוא מבצע שחקן התוקף עם הכדורזו עבירה של 

 או לפיתה של זרוע או מרפק סביב שחקן הגנה כדי לזכות ביתרון כפיתה. 

 "או להשיג לעצמו , ק או לנסות לשחק בכדורכדי למנוע מן השחקן המגן לשח" דוחף ממנו
 . יותר מרחב

 כדי למנוע משחקן יריב להשיג שליטה בכדור, בעודו מכדרר בכדור, הושטת זרוע או יד . 

 :על מנת" דוחף" שחקן התוקף ללא הכדורזו עבירה כאשר 

  את הכדור (לקבל) לתפוסלהשתחרר כדי. 

 רלמנוע מן השחקן המגן לשחק או לנסות לשחק בכדו . 

  יותר מרחב לעצמולהשיג . 

 משחק שחקן הציר  33.12

 . חל גם על משחקו של שחקן הציר( עיקרון הצילינדר)עיקרון האנכיות 

לכבד הדדית את זכותו של  ,ועל השחקן השומר עליו ,על שחקן תוקף המשחק בעמדת שחקן הציר
 (. צילינדר)השחקן האחר לעמדה אנכית 

ו שחקן מגן במצב של שחקן הציר אם הוא דוחף את השחקן מדובר בעבירה של שחקן תוקף א
או אם הוא מפריע לחופש התנועה שלו על ידי , היריב בעזרת הכתף או המותן אל מחוץ לעמדתו

 . רגליים או חלקים אחרים של הגוף, מותניים, כתפיים, שימוש בזרועות מושטות

 שמירה בלתי חוקית מאחור  33.13

. ומאחור על ידי השחקן המגן, מאחור מהווה מגע אישי עם שחקן יריב שמירה בלתי חוקית
העובדה כי השחקן המגן מנסה לשחק בכדור אינה מצדיקה יצירת מגע עם השחקן היריב מן הצד 

 . האחורי

  אחיזה 33.14

יכול ( אחיזה)מגע זה . התנועה שלוהיא מגע אישי עם שחקן יריב המפריע לחופש  אחיזה
 .להתקיים עם כל חלק בגופו של השחקן

 דחיפה   33.15

מניע בכוח או  שחקן כאשר, דחיפה היא מגע אישי בלתי חוקי באמצעות כל חלק בגוף השחקן
 . בכדור, או שאינו שולט, מנסה להניע שחקן יריב השולט

 (פלופ/פייק) התחזות תעביר      33.16

 נעשתה עליו עבירה או כאשר שחקן  ש שמטרתה ליצור רושםשחקן  שלהתחזות היא כל פעולה                

 י כך להשיג "וע, ת על מנת ליצור רושם שנעשתה עליו עבירהות מוגזמותיאטרלי ותמבצע תנוע

 .יתרון
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  עבירה אישית 34סעיף 

 הגדרה  34.1

בין אם הכדור חי ובין אם הוא , של שחקן עם שחקן יריב חוקי-בלתיהיא עבירת מגע  יתעבירה איש 37.0.0
 . מת

יפריע או ימנע את ההתקדמות של שחקן יריב על ידי , יתקוף, ידחוף, יחסום, שחקן לא יחזיק
ידי כיפוף גופו  או יבצע זאת על, הברך או הקרסול שלו, הרגל, המותן, הכתף, זרועו, הושטת ידו

וכמו כן הוא לא יעסוק בכל סוג של משחק נוקשה , (מחוץ לצילינדר שלו" )לא טבעית"לכדי עמדה 
 .או אלים

 העונש 34.2

 . נגד מבצע העבירה תחויב עבירה אישית

 : אם העבירה מבוצעת נגד שחקן שאינו במצב של זריקה לעבר הסל 37.2.0

  בנקודה הקרובה , ידי הכנסת כדור של הקבוצה שלא ביצעה את העבירהיחודש המשחק על
 .ביותר למקום ביצוע העבירה

 אם הקבוצה שביצעה את העבירה נמצאת בתחום העונשין בגין צבירת עבירות קבוצתיות ,
 (.עונש: עבירות קבוצתיות) 70סעיף  יחול

יוענקו לאותו השחקן מספר , אם העבירה מבוצעת נגד שחקן הנמצא במצב של זריקת כדור 37.2.2
 : כדלקמן, זריקות עונשין

  זריקת  ,ובנוסף יחשב היא ת ,שמשוחררת מאזור סל שדה היא מוצלחתלסל הזריקה אם
 (.0)עונשין אחת 

  זריקות ( 2)שתי , אינה מוצלחתנקודות  2של הזריקה לסל שמשוחררת מאזור סל שדה אם
 .עונשין

  זריקות ( 3), אינה מוצלחת נקודות 3הזריקה לסל שמשוחררת מאזור סל שדה של אם
 .עונשין

על השחקן בעת או ממש לפני שנשמע אות שעון המשחק לסוף הרבע אם בוצעה עבירה  -
וניסיון ,  עדיין בידי השחקןכאשר הכדור , נשמע שעון הזריקהאו ממש לפני שאות , (הארכה)

  .זריקות עונשין( 3)או שלוש ( 2)לא ייחשב סל זה ויוענקו שתיים , חמוצל הזריקה

 

  צדדית -עבירה דו    35סעיף 

 הגדרה  35.1

שחקנים יריבים מבצעים עבירות אישיות זה נגד זה כמעט ( 2)צדדית היא מצב בו שני -עבירה דו 35.0.0
 . זמנית-בו

 העונש 35.2

 :לא יוענקו זריקות עונשין והמשחק יחודש כדלקמן .כל אחד מן השחקנים יחויב בעבירה אישית

  ,צדדית-זמנית לרגע בו בוצעה העבירה הדו-אם בערך בו

 יוענק הכדור , או נקלע סל באמצעות זריקת עונשין אחרונה או יחידה, תקף נקלע סל שדה
 .לקבוצה שלא קלעה להכנסת כדור בכל מקום לרוחבו של קו הבסיס

 יוענק הכדור לקבוצה זו , לקבוצה הייתה שליטה על הכדור או שהיא הייתה זכאית לכדור
 . להכנסת הכדור במקום שיהיה הקרוב ביותר למקום ביצוע ההפרה

 נוצר מצב של כדור ביניים, אף אחת מן הקבוצות לא שלטה בכדור או הייתה זכאית לו . 
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   עבירה טכנית 36סעיף 

  חוקי התנהגות 36.1

 אנשי הקבוצה בספסלהשחקנים והניהול הנכון של המשחק מחייב שיתוף פעולה מלא ונאמן של  36.0.0
 .  אם הוא נוכח, שופטי השולחן ועם מנהל התחרות, עם השופטים

לם הדבר חייב להיעשות ואו, כל קבוצה תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח לעצמה את הניצחון 36.0.2
 . ברוח ספורטיבית ותוך הפגנת משחק הוגן

או חוזרת ונשנית של שיתוף הפעולה או אי העמידה ברוח והכוונה של חוק זה , במתכוון כל הפרה 36.0.3
 .יחשבו לעבירה טכנית

. שחק ותחויב עבירה טכניתיעצרו את מהלך המ, אחרי שהכדור הופך לחי אם מזוהה הפרה 36.0.7
כל מה שאירע בפרק הזמן . העונש יבוצע כאילו שהעבירה הטכנית אירעה ברגע בו היא חויבה

 .  שבין ההפרה ועצירת המשחק יישאר תקף

 יש לעצור את המשחק ולפסוק על עבירה, טכנית אחרי שהכדור הפך לחי אם התגלתה הפרה 36.0.5
כל הפעילות שאירעה בפרק הזמן . העונש יבוצע כאילו בוצעה העבירה ברגע שהתגלתה. טכנית

 . תישאר תקפה, שעבר בין העבירה הטכנית ועד להפסקת המשחק

  אלימות 36.2

רון המשחק ההוגן עלולים להתרחש הנוגדים את הרוח הספורטיבית ואת עיק מעשי אלימות 36.2.0
באמצעות , ואם יש צורך בכך, על השופטים לעצור מעשים מעין אלה מיידית. במהלכו של משחק

 .הגורמים האחראים על שמירת הסדר הציבורי

ינקטו , הקבוצה בספסל אנשיאו  שחקניםשמעורבים  כל אימת שמתרחשים מעשי אלימות 36.2.2
 .השופטים בצעדים שיידרשו כדי להפסיקם

, בוטה נגד יריבים או שופטים האשם בנקיטת מעשה אלימות, כל אדם מקרב אלה שצוינו לעיל 36.2.3
יהיה חייב לדווח על אודות התקרית לגוף המארגן את  (hiefCrew C)ראש הצוות . ייפסל

 .התחרות

יהיה רשאי להיכנס למגרש אם יתבקש לעשות כן על ידי  האחראי על שמירת הסדר הציבוריהכוח  36.2.7
חייבים , אם יעלו צופים על המגרש מתוך כוונה ברורה לנקוט במעשי אלימות, עם זאת. השופטים

 . די להגן על הקבוצות והשופטיםהכוחות המופקדים על שמירת הסדר הציבורי להתערב מיידית כ

וכדומה ימצאו תחת תחום  חדרי הלבשה, מסדרונות, יציאות, לרבות כניסות, כל שאר התחומים 36.2.5
 .  שיפוטם של הגוף המארגן של התחרות ושל הכוח המופקד על שמירת הסדר הציבורי

להוביל לגרימת אשר יכולים  אנשי הקבוצה בספסל ות של שחקנים אולאפשר פעול אסור לשופטים 36.2.6
 . נזק לציוד המשחק

 .למאמן הקבוצה הרלוונטית תימסר אזהרה, כאשר השופטים מבחינים בהתנהגות מעין זו

 . ים בכך/ם המעורבי/על היחיד ות חוזרת על עצמה תיפסק מיד עבירה טכנית/אם הפעולה
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 הגדרה 36.3

, אך אינה מוגבלת, הכוללת, היא עבירת התנהגות של שחקן שאינה כרוכה במגע עבירה טכנית 36.3.0
 :כדלקמן

 התעלמות מאזהרות שניתנו על ידי שופטים. 

 צוות ספסל לאו שופטי המזכירות ל, משקיףל, שופטיםל (כבוד)חסרת נימוס  התנהגות
 .הקבוצה

 או היריבים שופטי המזכירות, המשקיף, תקשורת המתאפיינת בחוסר נימוס עם שופטים. 

 השימוש בשפה או בתנועות העשויים לפגוע או להתגרות בצופים. 

 בשחקן יריב ולהתגרות להקניט. 

 בקרבת עיניו יםידי/היד החזקתאו  על ידי נפנוףשל היריב  הראייה חסימת שדה . 

 נפנוף מוגזם של המרפקים. 

  או על ידי מניעת , בכדור אחרי שהוא חודר דרך הסל מכוונת משחק על ידי נגיעההעיכוב
 . ביצוע הכנסת כדור באופן מיידי

 כאילו בוצעה עליו עבירה להתחזות. 

 אלא אם שחקן אוחז , על ידי הטבעתבאופן כזה שמשקל השחקן מוחזק  היתלות על הטבעת
כאשר השחקן מנסה למנוע , לדעת שופט, או, בטבעת להרף עין בעקבות הטבעת כדור

 . פציעה מעצמו או משחקן אחר

  אחרונה או העונשין ה זריקתהסטה בלתי חוקית של הכדור על ידי שחקן הגנה במהלך
ונש העבירה הטכנית בו ובעקבותיה ע, לקבוצה התוקפת( 0)תוענק נקודה אחת . יחידהה

 . יחויב השחקן המגן

, עבירה בשל ניהול תקשורת בחוסר נימוס עם השופטיםשל חברי ספסל היא  עבירה טכנית 36.3.2
בעלת אופי נהלי או  או הפרה, פיזית בהם או היריבים או נגיעה שופטי שולחן המזכירות, המשקיף

 . מנהלי

עבירות ( 2)בשתי או , עבירות טכניות( 2)וא מחויב בשתי המשחק כאשר ה שחקן יפסל עד סיום 36.3.3
 .(0)טכנית ועבירה  (0) עבירה בלתי ספורטיביתבבלתי ספורטיביות או 

 :כאשר המשחק יוםעד סקבוצה ייפסל  מאמן 36.3.7

  כתוצאה מהתנהגותו האישית הבלתי ספורטיבית ("מ")עבירות טכניות ( 2)הוא מחויב בשתי. 

  כתוצאה  ("מ") או אחת מהן ("ס")בין אם כולן , עבירות טכניות( 3)הוא מחויב בשלוש
 .אחרים ספסל אנשיבלתי ספורטיבית של ההתנהגות המ

תהיה העבירה , לעיל 36.3.7או סעיף  36.3.3עיף האמור בסנפסל על פי  מאמןאו  שחקןאם  36.3.5
 . ולא יבוצע עונש נוסף כלשהו בגין הפסילה, הטכנית העבירה היחידה עליה יוטל עונש

 העונש 36.4

 :אם מבוצעת עבירה טכנית 36.7.0

 כעבירת שחקן והיא תיחשב לאחת מן העבירות  תיפסק נגדו עבירה טכנית, על ידי שחקן
 . הקבוצתיות

  והיא לא תיחשב לאחת העבירות  מאמןעבירה טכנית תיפסק נגד ה, חבר הספסלעל ידי
 . הקבוצתיות

 :ולאחריה (0)עונשין אחת  לקבוצה היריבה תוענק זריקת 36.7.2

 המזכירותבצד הנגדי לשולחן , הכנסת כדור בהמשך קו אמצע המגרש. 

  ראשוןרבע הה לפתיחתכדור ביניים במעגל המרכזי . 
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   עבירה בלתי ספורטיבית  31סעיף 

 הגדרה 31.1

 :היא אשר לדעת השופט, של שחקן ת מגעהיא עביר עבירה בלתי ספורטיבית 34.0.0

 המשחק חוקי וכוונת רוחבמסגרת  בכדור שחקל לגיטימי ניסיון מהווה אינה . 

 או בשחקן יריב לשחק בכדור תוך ניסיוןשחקן  י"שנגרם עקשה , מגע מופרז. 

 ההתקפה תמטרה לעצור את התקדמות קבוצמגן בהשחקן הי "מגע לא מחויב שנגרם ע 
 .לסלשלו זריקה הזה תקף עד אשר שחקן ההתקפה החל בניסיון כלל  .בהתקפת מעבר

  ולא, שחקן יריב בניסיון לעצור התקפה מתפרצתהצד על מ או  מאחור שחקן מגן ידי על מגע 
זה תקף עד אשר שחקן ההתקפה כלל . היריבה בין השחקן התוקף לבין סל  שחקן מגן נמצא 

 .לסלשלו זריקה ההחל בניסיון 

  ברבע הדקות האחרונות ( 2)במהלך שתי על שחקן יריב שעל המגרש שחקן מגן של מגע
כאשר הכדור נמצא מחוץ לתחום לצורך הכנסתו לתוך המגרש ועדיין , ובכל הארכהיעי הרב

   . ד להכניס את הכדור לתוך המגרשומברשות השחקן העאו בידי השופט 

השופט חייב לפרש עבירות בלתי ספורטיביות באופן עקבי לאורך כל המשחק ולשפוט רק את      34.0.2
 .הפעולה

 

 העונש 31.2

 . ד השחקן המבצע את עבירה תחויב עבירה בלתי ספורטיביתנג 34.2.0

 :ולאחריה, ות עונשין תוענק לשחקן נגדו בוצעה העבירה/זריקת 34.2.2

 בצד הנגדי לשולחן הרשם, הכנסת כדור באזור קו אמצע המגרש . 

 כדור ביניים במעגל האמצע כדי להתחיל ברבע המשחק הראשון . 

 :ספר זריקות העונשין יוענק כדלקמןמ

 זריקות ( 2)לסל יוענקו שתי  ניסיון זריקהבמצב של  אינוש אם בוצעה העבירה על שחקן
 . עונשין

  אם נקלע, ייחשב הסל, זריקה לסלניסיון אם בוצעה העבירה על שחקן הנמצא במצב של ,
 (.0)זריקת עונשין אחת , ובנוסף

  ( 2)שתיים : ולא נקלע סל, זריקה לסלניסיון העבירה על שחקן הנמצא במצב של אם בוצעה
 . זריקות עונשין( 3)או שלוש 

( 2)שתי , עבירות בלתי ספורטיביות( 2)כאשר מחויבות נגדו שתי המשחק  יוםעד סשחקן ייפסל  2.343.
  .טכנית( 0)בלתי ספורטיבית ועבירה  (0)או עבירה , עבירות טכניות

זו העבירה  תהיה עבירה בלתי ספורטיבית, לעיל 36.2.3אם נפסל שחקן על פי האמור בסעיף  34.2.7
 . ולא יוטל כל עונש נוסף בגין הפסילה, היחידה שתיענש

 

 

  עבירת פסילה  38סעיף 

 הגדרה 38.1

או חבר  פורטיבית בוטה או מבישה של שחקןבלתי ס קיצוניתיא כל התנהגות ה עבירת פסילה 38.0.0
 . ספסל
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 .רשום בטופס המשחקששחויב בעבירת פסילה יוחלף על ידי עוזר המאמן כפי  מאמן 38.0.2
 (. ק.ר)הוא יוחלף על ידי ראש הקבוצה , אם לא מצוין עוזר מאמן בטופס המשחק

 

 העונש 38.2

 .התוקף יחויב בעבירת פסילה 38.2.0

הוא יפנה לחדר ההלבשה , כל אימת ששחקן המבצע עבירה נפסל על פי ההוראות של חוקים אלה 38.2.2
 . הבנייןהוא יעזוב את , בכך מעונייןאם הוא , של קבוצתו ויישאר שם למשך המשחק כולו או

 :ות עונשין יוענקו/זריקת 38.2.3

 במקרה של עבירה ללא מגע ,מאמן שלועל ידי ה שימונה, לכל שחקן יריב. 

 עבירה במקרה של עבירת מגעעליו הבוצעה ששחקן ל . 

 :ובעקבותיה

 בצד הנגדי לשולחן הרשם, הכנסת כדור באזור קו אמצע המגרש. 

  רבע הראשוןהכדור ביניים במעגל האמצע לתחילת. 

 :מספר זריקות העונשין שיוענק יהיה כדלקמן 38.2.7

 זריקות עונשין 2: געאם העבירה היא ללא מ.  

  זריקות עונשין 2: לסלזריקת ניסיון על שחקן שאינו נמצא במצב של מבוצעת אם העבירה. 

  מוצלחתאם , הזריקה: ה לסלזריקניסיון על שחקן הנמצא במצב של מבוצעת עבירה האם ,
 (.0)ובנוסף זריקת עונשין אחת , יחשבת

  והזריקה לא מוצלחת, לסל הזריקון ניסינמצא במצב של האם מבוצעת העבירה על שחקן: 
 . זריקות עונשין 3או  2
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 תגרה  39סעיף 

 הגדרה 39.1

 (.וחברי ספסל שחקנים)יריבים , או יותר, (2)בין שני הדדי פיזי  מגעהיא  תגרה

העוזבים את גבולות תחום ספסל הקבוצה במהלך תגרה  אנשי הקבוצה בספסלסעיף זה מתייחס ל
 . לך כל מצב העלול להוביל לתגרהאו במה

 החוק  39.2

או מלווי קבוצה העוזבים את תחום ספסל הקבוצה במהלך , שחקנים שנמנע מהם לשחק, חליפים 39.2.0
 . ייפסלו, או במהלך מצב כלשהו העלול להוביל לתגרה, תגרה

או במהלך מצב  ,עוזר המאמן מותר לעזוב את תחום ספסל הקבוצה בעת תגרהלאו /רק למאמן ו 39.2.2
אותו על  להשיבוזאת על מנת לסייע לשופטים לשמר את הסדר או , כלשהו העלול להוביל לתגרה

 . לא יפסלוהם , במקרה זה. כנו

או עוזר המאמן עוזבים את תחום ספסל הקבוצה ואינם מסייעים או מנסים לסייע /אם המאמן ו 39.2.3
 . וייפסל םה, לשופטים לשמר את הסדר או להשיבו על כנו

 העונש 39.3

 נגד מאמן, שנפסלו בגלל עזיבתם את תחום ספסל הקבוצהחברי הספסל ללא קשר למספר  39.3.0
 .("ס")אחת יחידה  הקבוצה תיפסק עבירה טכנית

שי עבירות ולא נותרו עוד עונ, משתי הקבוצות על פי סעיף זה אנשי הקבוצה בספסלאם נפסלים  39.3.2
 :יחודש המשחק כדלקמן, לביצוע

 :אם בערך בו זמנית להפסקת המשחק בשל התפתחות התגרה

 לביצוע הכנסת כדור מכל מקום על , יוענק הכדור לקבוצה שלא קלעה סל, תקף נקלע סל שדה
 .קו הבסיס

 הכדור יוענק לקבוצה זו , שהיא הייתה זכאית לכדור או, לקבוצה הייתה שליטה בכדור
 . בצד הנגדי לשולחן המזכירות, להכנסת הכדור באזור קו אמצע המגרש

 נוצר מצב של כדור ביניים, לאף אחת מן הקבוצות לא הייתה שליטה בכדור . 

 . קבוצתיותולא ייחשבו במניין העבירות ה, 8.3( ב)כל עבירות הפסילה יירשמו כמפורט בסעיף  39.3.3

או בכל מצב  ,כל עונשי העבירות האפשריים נגד שחקנים על המגרש שהיו מעורבים בתגרה 39.3.7
 . 72יטופלו בהתאם להוראות סעיף , וביל להיווצרותה של תגרהמש
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 הוראות כלליות – 1חוק מספר 

 
 

 אישיות  חמש עבירות 41סעיף 

ועליו לעזוב , אישיות או טכניות, עבירות( 5)שחקן על כך שהוא ביצע חמש על השופט להודיע ל 71.0
 . שניות( 31)הוא חייב להיות מוחלף תוך שלושים . את תחום המגרש מיידית

עבירות נחשבת כעבירה של שחקן שאינו רשאי ( 5)עבירה של שחקן שביצע קודם לכן חמש  71.2
 .("B")מאמן היא מחויבת ונרשמת בטופס המשחק נגד ה, לשחק

 

 העונש: עבירות קבוצתיות 41סעיף 

 הגדרה 41.1

ספורטיבית או עבירת פסילה שמתבצעת על ידי -בלתי, טכנית, עבירה קבוצתית היא עבירה אישית 70.0.0
עבירות ( 7)קבוצתית כאשר היא ביצעה ארבע  ת עונשיןקבוצה נמצאת במצב של עביר. שחקן

 .ברבע משחק אחד קבוצתיות

במשחק ייחשבו כאילו בוצעו ברבע המשחק הבא או כל העבירות הקבוצתיות המבוצעות בהפסקה  70.0.2
 . בזמן ההארכה

 . כל עבירה קבוצתית המבוצעת בזמן ההארכה תיחשב כאילו בוצעה ברבע המשחק הרביעי 70.0.3

 החוק  41.2

שתבוצע לאחר מכן  כל עבירה אישית, בוצתיתק ת עונשיןקבוצה נמצאת במצב של עבירהכאשר  70.2.0
במקום , זריקות עונשין( 2)תיענש בשתי , זריקה לסלניסיון על שחקן שלא יימצא במצב של 

 .עונשיןהת (ו)זריקאת  יבצעהשחקן עליו בוצעה העבירה . בהכנסת כדור

תיענש , או של הקבוצה הזכאית לכדור, אם שחקן של הקבוצה השולטת בכדור החי מבצע עבירה 70.2.2
 . העבירה על ידי הענקת הכנסת כדור לקבוצה היריבה

 

 מצבים מיוחדים 42סעיף 

 הגדרה  42.1

 בהלהתרחש מצבים מיוחדים  כוליםי, עבירה בעקבות עון המשחקש נעצרבאותו פרק זמן בו 
 . ות/ות נוספת/עבירה ות/מבוצעת

 הנוהל  42.2

 . כל העבירות יחויבו וכל העונשים יוגדרו בהתאם 72.2.0

 . העבירותייקבע הסדר בו בוצעו כל  72.2.2

מרגע . יקוזזו בסדר בו הן נפסקו צדדיות-כל העבירות הזהות נגד הקבוצות וכל העבירות הדו 72.2.3
 . ולם לא אירעויבוטלו הן ייחשבו כאילו מעתרשמנה ושהעבירות 

 . הזכות להחזקת הכדור כחלק מן העבירה האחרונה יבטל כל זכות קודמת להחזקת הכדור 72.2.7

או עקב עונש של הכנסת , הראשונה או היחידה ברגע שהכדור הפך לחי במהלך זריקת העונשין 72.2.5
 . קזז כל עונש אחר שנותרל/לא ניתן עוד לעשות שימוש בעונש זה כדי לבטל, כדור

 . כל עונשי העבירות שנותרו יבוצעו בסדר בו הם נשרקו 72.2.6
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 המשחק, לא נותרו עוד עונשים לביצוע, הקבוצות שתינגד ונשים שווים עשל לאחר הקיזוז , אם 72.2.4
 :כדלקמן יחודש

 
 :הראשונה עם העבירהזמנית -אם בערך בו

 להכנסת כדור מקו הבסיס שספגה את הסלוענק הכדור לקבוצה י, תקף נקלע סל שדה. 

 הוא יוענק לקבוצה זו , או שהיא הייתה זכאית לכדור ,לאחת הקבוצות הייתה שליטה בכדור
 .הראשונה עבירהלהכנסת כדור במקום שיהיה הקרוב ביותר ל

 ם מצב מתקיי, אף אחת מן הקבוצות לא הייתה שליטה בכדור או שהיא הייתה זכאית לכדור
 . של כדור ביניים

 זריקות עונשין  43סעיף 

 הגדרה 43.1

מעמדה , באין מפריע( 0)זריקת עונשין היא הזדמנות הניתנת לשחקן לזכות בנקודה אחת  73.0.0
 . ובתוך חצי המעגל הנמצאת מאחורי קו זריקת העונשין

הנובעות , או ההחזקה בכדור בעקבותיהן/העונשין וסט של זריקות עונשין מוגדר ככל זריקות  73.0.2
 . מעונש על עבירה יחידה

  החוק 43.2

יוענקו /תוענק, עבירה בלתי ספורטיבית או עבירת פסילה עם מגע, כאשר נשרקת עבירה אישית 73.2.0
 : ות העונשין כדלקמן/זריקת

 ות העונשין/י זריקתהשחקן נגדו בוצעה העבירה ינסה לקלוע סל על יד. 

 ות העונשין לפני שייצא /יהיה עליו לזרוק את זריקת, אם עלתה בקשה להחליף שחקן זה
 . מתחום המגרש

 עבירות אישיות או פסילתו( 5)ביצוע חמש , אם הוא חייב לעזוב את המשחק עקב פציעה ,
ינסה לקלוע את , זמין אם אין חליף. ות העונשין/ינסה השחקן שיחליף אותו לקלוע את זריקת

 . הקבוצה העונשין כל חבר קבוצה שימונה לכך על ידי מאמן ות/זריקת

 ינסה כל חבר של הקבוצה היריבה או עבירת פסילה ללא מגע כאשר נשרקת עבירה טכנית 73.2.2
 . את זריקות העונשיןלקלוע , שימונה לכך על ידי מאמנו

 :השחקן שיבצע את זריקות העונשין 73.2.3

 ובתוך חצי המעגל יתמקם מאחורי קו זריקת העונשין. 

 או , על מנת שהכדור יחדור לסל מעליו יעשה שימוש בכל שיטה כדי לקלוע את זריקת העונשין
 . כדי שהכדור יגע בטבעת

 שניות מרגע ששופט מעמיד אותו לרשותו( 5)רר את הכדור תוך חמש ישח . 

 עד לרגע בו הכדור חדר לסל או נגע , או ייכנס לאזור ההגבלה לא ייגע בקו זריקת העונשין
 .בטבעת

 לא יבצע הטעייה של זריקת העונשין . 

יהיו זכאים לתפוס עמדות לסירוגין , הריבאונד של זריקת העונשין השחקנים הנמצאים בעמדות 73.2.7
 (.להלן 6ראה תרשים ( )0)הנחשבים כבעלי עומק של מטר אחד , במקומות אלה

 :במהלך ביצוע זריקות העונשין שחקנים אלה יימנעו מן המהלכים הבאים

 להן הם אינם זכאים העונשין של זריקת תפיסת עמדות ריבאונד. 

 של זריקת העונשין האזור הניטראלי או לעזוב את עמדת הריבאונד, להיכנס לתחום ההגבלה 
 . יו של השחקן הזורק את זריקת העונשין/עד אשר הכדור עזב את ידו

 במעשיהם רק את זריקת העונשיןהסחת דעתו של השחקן הזו . 
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 עמדות השחקנים במהלך זריקות עונשין - 6תרשים 

יישארו מאחורי אזור קו זריקת  שחקנים שאינם נמצאים בעמדות הריבאונד של זריקת העונשין 73.2.5
 . יקת העונשיןהנקודות עד אשר מסתיימת זר 3ומאחורי קו , העונשין

יישארו כל , ים של זריקות עונשין או הכנסת כדור/שאחריה ייזרקו עוד סטות עונשין /במהלך זריקת 73.2.6
 .  הנקודות 3ומאחורי קו  השחקנים מאחורי אזור קו זריקת העונשין

 . וה הפרהמהו 43.2.6וגם  43.2.5, 43.2.4, 43.2.3אי קיום של האמור בסעיפים  

 העונש 43.3

, שחקן הזורק את זריקת העונשיןהות מבוצעת על ידי /וההפרההיא מוצלחת עונשין האם זריקת  73.3.0
 . חשבלא ת ,אם תושג, הנקודה

של השחקן זריקות עונשין מוצלחת  במהלך, י כל שחקן אחר"יש להתעלם מכל הפרה שבוצעה ע 
 . אחרי הפרה של השחקן הזורקק או הזור

אלא אם יש לבצע , ורך הכנסת הכדור באזור קו זריקת העונשיןצהכדור יוענק לקבוצה היריבה ל 
 .נוסף ות עונשין או החזקת כדור/זריקתעונש 

רק את זריקת ות מבוצעת על ידי כל שחקן שאינו השחקן הזו/וההפרה מוצלחתאם זריקת עונשין  73.3.2
 :העונשין

 תיחשב, אם תושג, נקודהה. 

 ות/תהיה התעלמות מן ההפרה. 

יוענק הכדור לקבוצה היריבה להכנסת כדור בכל , במקרה של זריקת עונשין אחרונה או יחידה
 .  מקום בקו הבסיס

 :וההפרה המבוצעת על ידימוצלחת אם זריקת עונשין אינה  73.3.3

 יוענק , הלך זריקת העונשין האחרונה או היחידהבמ קבוצתוחבר ריקת העונשין או זורק ז
אלא אם הקבוצה זכאית , הכנסת כדור בקו זריקת העונשין המורחבהכדור לקבוצה היריבה ל

 . להחזקת כדור נוספת

 זריקת עונשין חלופית לזורק אזי תוענק, של זורק זריקת העונשין שחקן יריב . 

 מתקיים מצב של כדור ביניים, האחרונה או היחידה במהלך זריקת העונשין, שתי הקבוצות . 
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  טעויות הניתנות לתיקון 44סעיף 

 הגדרה 44.1

 :במצבים הבאים בלבד, קשופטים רשאים לתקן טעות אם חלה התעלמות לא מכוונת מחו

 ות עונשין ללא הצדקה/ו זריקת/הוענקה . 

 ות עונשין שהיה ראוי להעניק/ו זריקת/לא הוענקה . 

 הענקה או ביטול של נקודה בשגגה. 

 ות עונשין/אישור לשחקן הלא נכון לנסות לזרוק זריקת . 

 נהלים כלליים  44.2

, המשקיף, י השופטיםדהן חייבות להתגלות על י ,י שהטעויות שנמנו לעיל יהיו ניתנות לתיקוןדכ 77.2.0
בעקבות הכדור המת לפני שהכדור הופך לחי  ,כירותזאו על ידי שופטי שולחן המ, אם נוכח

 . הראשון אחרי ששעון המשחק חודש לאחר הטעות

כל עוד לא נגרם בכך חיסרון , ןשופט רשאי לעצור את המשחק מיד עם זיהוי טעות הניתנת לתיקו 77.2.2
 .לאחת הקבוצות

זמן שעובר או פעילות נוספת שיתכן ואירעה אחרי הטעות ולפני , סל שנקלע, כל עבירה המבוצעת 77.2.3
 . יישארו תקפים, שזו מזוהה

אלא אם נקבע , אחרי תיקון הטעות יחודש המשחק בנקודה בה הוא נעצר לצורך תיקון הטעות 77.2.7
הכדור יוענק לקבוצה שהייתה הזכאית לכדור כאשר המשחק נעצר לצורך . ם אלהאחרת בחוקי

  .הטעות ביצוע תיקון

 :וכאשר מתקיים אחד התנאים הבאים, ברגע שמזוהה טעות הניתנת עדיין לתיקון 77.2.5

  אחרי שהוא הוחלף באופן חוקי קבוצתובתיקון הטעות נמצא על ספסל השחקן המעורב אם, 
 .מרגע זה הוא הופך לשחקןו, כדי להשתתף בתיקון הטעות למגרשהוא חייב לחזור 

הוא רשאי להישאר במשחק אלא אם הועלתה בקשה נוספת , עם השלמת תיקון הטעות
 .ובמקרה זה רשאי השחקן לעזוב את המגרש, להחלפה חוקית

  חייב החליף , עבירות או נפסל( 5)בגלל שהוא ביצע חמש , השחקן הוחלף עקב פציעתואם
 .להשתתף בתיקון הטעות שלו

 . חתם על טופס המשחק (hiefCrew C)ראש הצוות שלא ניתן לתקן טעויות הניתנות לתיקון אחרי  77.2.6

 המזכירות  שופטיעל ידי  כלשהי שעון הזריקההפעלת שעון המשחק ופעולות , טעות ברישום 77.2.4
בשעון המשחק  או הושמט מספר פסקי הזמן או הזמן שנוצל, מספר העבירות, הקשורה בתוצאה

 ראש הצוותשלפני  עתתוכל להיות מתוקנת על ידי השופטים בכל , שעון הזריקהאו ב
(hiefCrew C)  חותם על טופס המשחק . 

 נוהל מיוחד  44.3

 .ות עונשין בשגגה/הענקת זריקת 77.3.0

 :והמשחק יחודש כדלקמן ,ות העונשין שבוצעה כתוצאה מן הטעות תבוטל/זריקת

 מהמשך קו זריקת העונשין יוענק להכנסת כדורהכדור , הופעלטרם  ון המשחקאם שע 
 .הקבוצה שזריקת העונשין שלה בוטלל
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 כבר החל וגם אם שעון המשחק: 

או הזכאית לכדור בזמן הטעות היא אותה הקבוצה ששלטה , הקבוצה השולטת בכדור -
 או, ותבכדור כאשר אירעה הטע

 ,אף אחת מן הקבוצות אינה שולטת בכדור ברגע בו מתגלה הטעות -

 . יוענק הכדור לקבוצה שהייתה זכאית לכדור ברגע של הטעות

 

 החל וברגע שמתגלה הטעות הקבוצה השולטת בכדור או הזכאית לכדור  אם שעון המשחק
 .תקיים מצב של כדור בינייםמ, היא היריבה של הקבוצה ששלטה בכדור בזמן הטעות

 ות /החל וברגע שמתגלה הטעות הוענק עונש בגין עבירה הכרוך בזריקת אם שעון המשחק
נה זריקות העונשין והכדור יוענק להכנסת כדור לקבוצה ששלטה בכדור כאשר /תבוצע, עונשין

 . אירעה הטעות

 .ות/ות עונשין מוצדקת/אי הענקת זריקת 77.3.2

 יחודש המשחק אחרי תיקון הטעות , אם לא היה שינוי בשליטה בכדור אחרי שאירעה הטעות
 . כמו אחרי כל זריקת עונשין רגילה

  אם אותה הקבוצה קולעת סל אחרי שהוענקה לה שליטה בכדור באופן מוטעה לצורך הכנסת
 . תבוצע התעלמות מטעות זו, הכדור

 . ות עונשין/קתהרשאה לשחקן הלא נכון לבצע זרי 77.3.3

והכדור יוענק , יבוטלו, והשליטה בכדור אם היא מהווה חלק מן העונש, ניסיון זריקת העונשין
אלא אם יש לבצע עונשים בגין הפרות , לקבוצה היריבה להכנסת כדור באזור קו זריקת העונשין

 . נוספות
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 תפקידים וסמכויות: והמשקיף רותשופטי שולחן המזכי, השופטים – 8חוק מספר 
 
 

 והמשקיף  כירותזשופטי המ, שופטים 45סעיף 

הם ייעזרו בשופטי שולחן . (2) או שניים (0) ושופט סייע אחד ראש הצוותצוות השופטים כולל את  75.0
 . אם נוכח, המזכירות ועל ידי משקיף

( 27)מודד זמן ומפעיל שעון עשרים וארבע , עוזר לרשם, יהיו הרשם שופטי שולחן המזכירות 75.2
 . השניות

חובתו העיקרית במהלך המשחק היא לפקח על . המשקיף יישב בין הרשם לבין מודד הזמן 75.3
ולסייעי השופט בניהול השוטף והחלק  ראש הצוותלולסייע  עבודתם של שופטי שולחן המזכירות

 . של המשחק

אסור כי השופטים במשחק נתון יהיו קשורים בדרך כלשהי באחת הקבוצות המשחקות על  75.7
 . המגרש

ם אלה ולא והמשקיף ינהלו את המשחק בהתאם לחוקי שופטי שולחן המזכירות, השופטים 75.5
 . תהיה להם סמכות לשנותם

גרביים שחורות ונעלי , מכנסיים שחורות ארוכות, יהיו מורכבים מחולצת שופט מדי השופטים 75.6
 . כדורסל שחורות

 . כירות יהיו לבושים בצורה אחידהזהשופטים ושופטי שולחן המ 75.4

 

 תפקידים וסמכויות : ראש הצוות 46סעיף 

 :הם ראש הצוותפקידיו של ת

 .לבדוק ולאשר את מלוא הציוד המיועד לשימוש במשחק 76.0

שעון העצר וכן לבצע היכרות עם שופטי , שעון הזריקהאת , הרשמי לקבוע את שעון המשחק 76.2
 .המזכירות

עים לו על ידי כדורים משומשים לכל הפחות המוצ( 2)לבחור את הכדור למשחק מתוך שני  76.3
עליו לבחור  , אם אף אחד מן הכדורים האלה אינו מתאים לשמש ככדור המשחק. הקבוצה הביתית

 . את הכדור באיכות הטובה ביותר הזמינה

 . לא לאשר לכל שחקן ללבוש או לענוד פריטים העלולים לגרום לפציעתם של שחקנים אחרים 76.7

והכנסת כדור מתחלפת , את רבע המשחק הראשוןלהקפיץ את כדור הביניים כדי להתחיל  76.5
 . אחר לפתיחתו של כל רבע משחק

 . להיות מוסמך לעצור את מהלך המשחק כאשר התנאים מחייבים זאת 76.6

 . להיות מוסמך לקבוע כי קבוצה הפסידה את המשחק בהפסד טכני 76.4

 . בכל עת בה ימצא לנכון לעשות זאת או, לבדוק בקפידה את טופס המשחק בסוף המשחק 76.8

 והקשרהניהול של השופטים  סיוםתוך , לאשר ולחתום על טופס המשחק בסוף זמן המשחק 76.9
דקות לפני ( 21)השופטים תחל עם הגעתם למגרש המשחק עשרים  סמכות. למשחק שלהם

משמיע אות לסיום זמן  קוהיא תסתיים כאשר שעון המשח, תחילתו המתוכננת של המשחק
 . המשחק כפי שהדבר מאושר על ידי השופטים
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 :טופס המשחק לפני שהוא חותם על ,בחדר ההלבשה, לציין על גב טופס המשחק 76.01

  שבוצעו ת פסילהואו עביר הפסד טכניכל. 

 הזמן המוקדםפרק ב שהתרחשהפסל או חברי ס נהגות בלתי ספורטיבית של שחקניםכל הת 
האישור והחתימה ו המשחקאו בין סיום זמן , מתוכנן להתחילשהמשחק  שלפניהדקות  21-מ

 .  על טופס המשחק

ח מפורט לגוף המארגן את "לשלוח דו( אם נוכח, או המשקיף) ראש הצוותבמקרה זה חייב 
 . התחרות

כל עת בה הדבר נדרש או בכל עת בה השופטים חלוקים לקבל את ההחלטה הסופית ב 76.00
אם הוא , המשקיף, י השופט/רשאי השופט להיוועץ בסייע, כדי לקבל החלטה סופית. בדעותיהם

 . או בשופטי המזכירות/ו, נוכח

לפני , כדי להחליט םמערכת להילוכים חוזרי-בולהשתמש לפני המשחק לאשר להיות מורשה  76.02
 ס המשחקשהוא חותם על טופ

 בסוף רבע או הארכה 
  .סיום הרבעלחררה לפני שאות שעון המשחק הושמע לסל שדה שומוצלחת  זריקהאם  -
 :אם וכמה זמן יופיע על שעון המשחק כאשר -

  הפרת חוץ של הקולעאירעה. 
 שעון הזריקההפרה של  אירעה. 
 שניות 8הפרה של  אירעה. 
  רבע או הארכהלפני סיום  בוצעהעבירה. 

 

 דקות או פחות ברבע הרביעי או בכל הארכה 2:11המשחק מראה על  כאשר שעון, 
 . שעון הזריקהאות נשמע לסל שדה שוחררה לפני שמוצלחת  זריקהאם  -
 .בוצעהלסל שוחררה לפני שעבירה כלשהי  זריקהאם  -
 . השחקן שגרם לכדור לצאת מחוץ לתחום המגרשאת לזהות  -

 

 במהלך המשחק 
 .נקודות 3או  2סל שדה מוצלח יימנה אם  -
או  2כדי לזהות אם לא מוצלח אחרי שריקה לעבירה על שחקן שהיה בניסיון זריקה לסל  -

 .זריקות יוענקו 3
 ( ים)השעון( נו)יתוקןכמה זמן על , שעון הזריקהשל שעון המשחק או  הלתקאחרי  -

  . לעמוד
 . עונשין הנכוןהזורק לזהות את השחקן  -
 . תגרהבעת בספסל  הקבוצה בות חברי הקבוצה ואנשימעורלזהות  -

 . חוקים אלה להיות מוסמך לקבל החלטות בכל רגע שאינן מכוסות באופן ספציפי על ידי 76.03

 

 תפקידים וסמכויות : השופטים 41סעיף 

לשופטים תהיה הסמכות להחליט על אי שמירת חוק המתבצעת בתוך או מחוץ לקווי תחום  74.0
 .קבוצות והאזורים הסמוכים לקווי תחום המגרשספסלי ה, ובכלל זה שולחן המזכירות, המגרש

או כאשר הם  של החוקים כאשר מסתיים רבע משחק השופטים ישרקו כאשר מתרחשת הפרה 74.2
או  השופטים לא ישרקו אחרי ניסיון לקליעת סל שדה. מוצאים לנכון לעצור את מהלך המשחק

 . או כאשר הכדור הופך לחי, ן שעלו יפהזריקת עונשי
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יתחשבו השופטים בכל מקרה , כאשר הם מחליטים על כך שנוצר מגע אישי או שבוצעה הפרה 74.3
 :וישקלו אותם, בעקרונות היסוד הבאים

 הכוונה ורוח החוקים כמו גם הצורך לשמר את היושרה של המשחק . 

 על השופטים יהיה לשאוף שלא לעצור את מהלך  ".חיסרון/יתרון"עיקרון של ביישום ה עקביות
ואשר אינו מעניק , המשחק שלא לצורך כדי לפסוק עונשים בגין מגע אישי שנוצר בדרך מקרה

 . או שם את יריבו במצב של חיסרון, לשחקן האחראי יתרון

 תוך התחשבות ביכולות השחקנים המעורבים , ביישום השכל הישר בכל משחק עקביות
 . וגישתם והתנהגותם במהלך המשחק

 תחושה"תוך הפעלת , בשמירה על איזון בין שליטה במשחק ובין זרימת המשחק עקביות "
  .ופסיקה של מה שמיטיב עם המשחק, באשר למה שמשתתפי המשחק מנסים לעשות

קבלת  ומיד בעת ,(נוכחאם , משקיףה) ראש הצוות, אחת הקבוצות נמסרת מחאה על ידיאם   74.7
 .לארגון המנהל את התחרותעל התקרית  בכתבידווח  ,נימוקי המחאה

דקות מן ( 5)אם שופט נפצע או שאינו מסוגל להמשיך במילוי תפקידיו מכל סיבה אחרת תוך חמש  74.5
אלא אם תהיה , ישפטו לבדם עד לסיומו של המשחק (ים)ר השופטשא. יחודש המשחק, התקרית

, אם נוכח, אחרי התייעצות במשקיף. אפשרות להחליף את השופט הפצוע בשופט חלופי מוסמך
 . על אפשרות ההחלפה נותרה (ים)יחליט השופט

ייעשה , בהיר החלטה שהתקבלהאם נדרשת תקשורת מילולית כדי לה, בעבור כל משחק בינלאומי 74.6
 . שימוש בשפה האנגלית

מהחלטות  אך אין לו סמכות להתעלם, לכל שופט יש סמכות לקבל החלטות בתחומי אחריותו 74.4
 . או לפקפק בהן, ים/ים אחר/שהתקבלו על ידי שופט

י השופטים "חלטה מפורשת עי השופטים בין אם ניתנה ה"דרך יישום חוקי המשחק ופירושם ע 74.8
 כמפורט )הניתנים לערעור למעט במקרים , הם סופיים ולא ניתנים לערעור, ובין או לא

 (.'בנספח ג

 

 תפקידים: רשם ועוזר רשם 48סעיף 

 :והוא ירשום את הנתונים שלהלן, יועמד טופס משחק הרשםלרשות  78.0

 את המשחק ואת  להתחילומספרי השחקנים האמורים על ידי רישום שמות , פרטי הקבוצות
השחקנים ( 5)כאשר מופר החוק באשר לרישום חמשת . כמו גם כל החליפים הנכנסים לשחק

יודיע הרשם על כך , באשר לחליפים או מספרי השחקנים, את המשחק לפתוחהאמורים 
 .לשופט הקרוב ביותר בהקדם האפשרי

 ידי רישום סלי השדה וזריקות העונשין המבוצעות על, סיכום שוטף של הנקודות הנקלעות . 

 עליו יהיה, עבירות 5עליו להודיע לשופטים כאשר שחקן מבצע . העבירות בהן מחויב כל שחקן 
ועליו להודיע לשופט מיידית כאשר יש מקום לפסול , לרשום את העבירות בהן מחויב כל מאמן

עבירות ( 2) ע לשופט מיידית כאשר שחקן ביצע שתיחייב הרשם להודי, באופן דומה. מאמן
עבירה טכנית אחת ועבירה בלתי או בלתי ספורטיביות עבירות ( 2)או שתי  טכניות

 . ויש לפסול אותו עקב כך ספורטיבית אחת
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 על הרשם להודיע לשופטים על ההזדמנות לפסק זמן כאשר קבוצה ביקשה לקבל . פסקי זמן
י זמן /ו עוד פסק/אמצעות אחד השופטים כאשר למאמן לא נותרולהודיע למאמן ב, פסק זמן

 . ברבע המשחק או בזמן משחק ההארכה

 הרשם יתאים את כיוון . על ידי הפעלת החץ שנועד לכך, הבאה הכנסת הכדור המתחלפת
החץ מיד אחרי סיומה של המחצית הראשונה כאשר הקבוצות מחליפות סלים לקראת 

 . המחצית השנייה

 :הרשם, לכך בנוסף 78.2

 באופן , יציין את מספר העבירות שבוצעו על ידי כל שחקן על ידי הרמת הסמן המציין זאת
 .שיהיה נראה לעינם של שני המאמנים

 בקצה שיהיה הקרוב לספסל הקבוצה, יניח את סמן העבירות הקבוצתיות על שולחן המזכירות 
חי בעקבות עבירה קבוצתית זאת ברגע שהכדור הופך ל, של הקבוצה שבמצב עונשין קבוצתי

 . רביעית באותו רבע משחק

 יבצע החלפות שחקנים. 

  השמעת . ולפני שהוא שב להפוך לכדור חי, כאשר הכדור הופך למת רקישמיע את האות שלו
או גורמת לכדור , או את מהלך המשחק אות זה שלך הרשם אינה עוצרת את שעון המשחק

 . להפוך למת

במקרה של אי התאמה שלא . ויסייע לרשם יפעיל את לוח התוצאותהוא : עוזר הרשםתפקידי  78.3
יהיה טופס המשחק הגובר ולוח , ניתן יהיה ליישב אותה בין לוח התוצאות וטופס המשחק

 . התוצאות יתוקן בהתאם

 :טעות ברישוםפס המשחק בטואם מזהים  78.7

 חייב הרשם להמתין לכדור המת הראשון כדי להשמיע את האות שלו, במהלך המשחק . 

  אם גם , תתוקן הטעות, צוותהראש לאחר סיום המשחק ולפני שטופס המשחק נחתם על ידי
 . על התוצאה הסופית של המשחק משפיעההיא 

  ראש הצוות. עוד לתקן את הטעות לא ניתן ,ראש הצוותאחרי שטופס המשחק נחתם על ידי  
 . דין וחשבון מפורט לגוף המארגן את התחרות ישלח, אם נוכח, או המשקיף

 

 תפקידים: הזמן מפעיל   49סעיף 

 :ויהיה עליו, הזמן יועמדו שעון משחק ושעון עצר מפעיללרשות  79.0

 פסקי הזמן וההפסקות במשחק, למדוד את זמן המשחק. 

 הרבענשמע בחוזקה ובאופן אוטומטי בסוף זמן  ודא שאות שעון המשחקלו . 

 לנקוט בכל אמצעי אפשרי אם האות שלו אינו פועל או כאשר הוא אינו נשמע . 

 : כדלקמן זמן המשחקהזמן ימדוד את  מפעיל 79.2

 כאשר הפעלת שעון המשחק: 

 . אחד הקופצים הכדור נטפח באופן חוקי על ידי, בהקפצת כדור ביניים -
הכדור נוגע , והכדור ממשיך להיות חי, אחרי זריקת עונשין אחרונה או יחידה שהוחטאה -

  .  באופן חוקי, בשחקן או שחקן נוגע בו
באופן שאינו , בו הכדור נוגע בשחקן או ששחקן על המגרש נוגע, בעת הכנסת כדור -

 .חוקי
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 כאשר עצירת שעון המשחק: 

אם אין הוא נעצר אוטומטית , כלשהו עבור רבע משחק פוקע הזמן בסיום זמן המשחק -
 . עצמו על ידי שעון המשחק

 .שופט שורק בעת שהכדור חי -
 .נגד קבוצה שביקשה לקבל פסק זמן נקלע סל שדה -
כל רביעי או ברבע או פחות בדקות   2:11כאשר שעון המשחק מראה  נקלע  סל שדה -

 .הארכה
 . משמיע אות כאשר אחת הקבוצות שולטת בכדור שעון הזריקה -

   : כדלקמן פסק זמןהזמן ימדוד  מפעיל 79.3

 ידית לאחר שהשופט שורק ונותן את סימן פסק הזמןעל ידי הפעלת שעון העצר מי. 

  שניות מזמן פסק הזמן( 51)השמעת האות שלו כאשר חלפו חמישים. 

 השמעת האות שלו כאשר חלף הזמן של פסק הזמן . 

 :כדלקמן ,הפסקה במשחקימדוד  מפעיל הזמן 79.7

 הפעלת שעון העצר מיידית לאחר שרבע משחק קודם הסתיים. 

 ( 0:31)וחצי דקה ו דקות( 3)כאשר נותרו שלוש , הראשון והשלישי בעהרלפני   לשופטים יודיע
 . רבעהעד לתחילתו של 

 שניות עד ( 31)כאשר נותרות שלושים , הפעלת האות שלו לפני רבעי המשחק השני והרביעי
 .לתחילתו של רבע המשחק

 קה זמנית של שעון העצר מיידית כאשר מסתיימת הפס-השמעת האות שלו ועצירה בו
 . במשחק

 

 תפקידים: שעון הזריקהמפעיל  51סעיף 

 :אותו הוא יפעיל כדלקמן זריקהיינתן שעון  במשחק שעון הזריקה למפעיל

 :כאשר יופעל או יופעל מחדשהשעון  51.0

  נה מפעילה י יריב אי"נגיעה מקרית ע, אחרי זה. קבוצה זוכה בשליטה בכדור חיהמגרש בתוך
 . ם אותה הקבוצה נשארת שולטת בכדורדש אשניות מח 27תקופת שעון 

 הכדור או שנוגע בו באופן חוקי כל שחקן על המגרש נוגע, בעת הכנסת כדור . 

 

כאשר מוענק לאותה , של מניין השניות שנותרו לעיןעם תצוגה נראית , ייעצר אך לא יופעל מחדש 51.2
 : -הקבוצה ששלטה קודם בכדור הכנסת כדור מחוץ לתחום כתוצאה מ

 שיצא מחוץ לתחום כדור. 

  אותה הקבוצה נפצעשחקן של. 

 מצב כדור ביניים . 

 עבירה כפולה . 

  הקבוצות שתיגד כנביטול עונשים שווים . 
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 :כאשר, ללא תצוגה נראית לעיןשניות  24-ייעצר ויאופס ל  51.3

 נכנס לסל באופן חוקי הכדור. 

  ( בין הטבעת ולוח הסלאלא אם כן הכדור נתקע )נוגע בטבעת של הקבוצה היריבה הכדור
 . י הקבוצה שלא שלטה בכדור לפני שהוא נגע בטבעת"והוא נשלט ע

 אחורי של המגרש כה להכניס כדור מחוץ לתחום בחלק הקבוצה זו 

 . כתוצאה של עבירה או הפרה -
 . שולטת בכדורבגין פעולה שאינה קשורה לקבוצה ה המשחק נעצר -
יושם אלא אם כן היריב , קבוצותאף מהלהמשחק נעצר בגין פעולה שאינה קשורה  -

 . סרוןיבח

 עונשין( ות)ת זריקה(ו)מוענק קבוצהל. 

 שולטת בכדורי הקבוצה ה"הפרה של החוקה נעשית ע.  

כאשר אותה הקבוצה ששלטה  ,לעין הזמן שנותר נראהעם , שניות 24-ל אך לא יאופסייעצר  51.7
שניות או ( 07)עשרה ארבע תרו נוו, המגרש הקדמי לקקודם לכן בכדור זוכה בהכנסת כדור בח

 :שעון הזריקהב יותר

 עבירה או הפרה כתוצאה של. 

 שולטת בכדורבגין פעולה שאינה קשורה לקבוצה ה המשחק נעצר . 

 סרוןיאלא אם כן היריב יושם בח, אף מהקבוצותהמשחק נעצר בגין פעולה שאינה קשורה ל. 

 :כאשר ,שניות נראים לעין  07עם  ,שניות 14-ויאופס ל ייעצר 51.5

  בחלק בקדמי של המגרש ושלטה קודם לכן בכדור זוכה בהכנסת כדור ר שאאותה הקבוצה-
 .שעון הזריקהשניות או פחות נראות על  03

 .מעבירה או הפרהכתוצאה  -
 .שולטת בכדורבגין פעולה שאינה קשורה לקבוצה ה המשחק  נעצר -
אלא אם כן היריב יושם , אף מהקבוצותרה לינה קשואהמשחק נעצר בגין פעולה ש -

 .סרוןיבח

 זריקת עונשין יחידה או , סל שדהללא מוצלחת  זריקהרי שהכדור נגע בטבעת בעקבות אח
היא אותה הקבוצה  משתלטת על הכדורש אם הקבוצה, מסירהאו בעת , אחרונה לא מוצלחת

 . ששלטה בכדור לפני שהכדור נגע בטבעת

יש שליטה חדשה  כאשר( הארכה)בכל רבע  ושעון המשחק נעצר למת הופך רשהכדואחרי , יכובה 51.6
 . שעון הזריקהשניות על  07-בכדור לאחת הקבוצות ויש פחות מ

אינו גורם לכדור להפוך  ואף, משחקאינו עוצר את שעון המשחק או את ה שעון הזריקההאות של 
 .אלא אם כן קבוצה שולטת בכדור, למת
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 ם שופטיהסימני  –א 

 

 . התקפים היחידים וני השופטיםימסבחוקים אלה הם  המאוירים סימני הידיים 0.א

במשחקים ) בעת הדיווח למזכירות מומלץ מאד לתמוך את הסימונים גם בתקשורת מילולית 2.א
  (.בינלאומיים בשפה האנגלית

 . סימונים הללוו את היכירחשוב ששופטי המזכירות גם      3.א

 

 משחקסימוני שעון ה

STOP THE CLOCK  STOP THE CLOCK FOR FOUL START THE CLOCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Open Palm    One clenched fist        Chop with hand 

 קליעה

  1 POINT          2 POINTS          3 POINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 finger, ‘flag from wrist            2 fingers, ‘flag’ from wrist      3 fingers extended. One arm: Attempt 

         Both arms: Successful 
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 חילופים ופסקי זמן

        SUBSTITUTION              BECKONING-IN               CHARGED TIME-OUT     MEDIA TIME-OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cross Forearms           Open palm, wave           Form T,           Open arms with 

              towards the body  show index finger          clenched fists 

  

 מידע

 CANCEL SCORE, CANCEL PLAY          VISIBLE COUNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Scissor-like action with arms,             Counting while moving the palm 

             once across chest 

          DIRECTION OF PLAY 

                   AND/OR          HELD BALL/JUMP BALL 

COMMUNICATION     SHOT CLOCK RESET      OUT OF BOUNDS  SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Thumb up           Rotate hand, Point in direction of     Thumbs up, then point 

        extend index finger play, arm parallel to        in direction of play 

               sidelines       using the alternating 

                   possession arrow 
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 הפרות

     ILLEGAL DRIBBLE,          ILLEGAL DRIBBLE 

TRAVELLING   DOUBLE DRIBBLING          CARRYING THE BALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rotate fists             Patting motion with palm      Half rotation with palm 

 

3 SECONDS              5 SECONDS  8 SECONDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arm extended,          Show 5 fingers  Show 8 fingers 

Show 3 fingers  

 

                  DELIBERATE KICK OR 

         24 SECONDS     BALL RETURNED TO BACKCOURT           BLOCK OF THE BALL        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingers touch shoulder        Wave arm front of body   Point to the foot 
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 מספרי שחקנים

No. 00 and 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Both hands show         Right hand shows 

        number 0  number 0 

 

No. 1 - 5                No. 6 – 10  No. 11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Right hand shows        Right hand shows           Right hand shows 

       number 1 to 5  number 5,               clenched fist, 

             left hand shows            left hand shows 

              number 1 to 5              number 1 to 5 

No. 16       No. 24 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        First reverse hand shows number 1 for the  First reverse hand shows number 2 for the  

           decade digit – then open hands show          decade digit – then open hand shows 

       number 6 for the unit digit    number 4 for the unit digit 
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        No. 40      No. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      First reverse hand shows number 4 for the            First reverse hands show number 6 for the 

     decade digit – then open hands shows 0 for           decade digit – then open hand shows 2 for         

                                 the units digit         the units digit    

 

         No. 78      No. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      First reverse hand shows number 4 for the             First reverse hands show number 6 for the 

     decade digit – then open hands shows 0 for           decade digit – then open hand shows 2 for         

                                 the units digit         the units digit  

 סוגי עבירות
                 PUSHING OR 

        Blocking (defense),      CHARGING WITHOUT 

           HOLDING   Illegal Screen (offense)             THE BALL                        HANDCHECKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasp wrist downward    Both hands on hips           Initiate push      Grab palm and forward
              Motion 

  

  

    



 

 2104אוקטובר                                2104הכדורסל הרשמית  תחוק                              47מתוך  63עמוד 

                CHARGING           ILLEGAL CONTACT           EXCESSIVE SWINGING 

ILLEGAL USE OF HANDS         WITH THE BALL  TO THE HAND      OF ELBOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strike wrist             Clenched fist  Strike the palm     Swing elbow 

            strike open palm             towards the other      backwards 

              forearm 

           FOUL BY TEAM IN 

     HIT TO THE HEAD     CONTROL OF THE BALL 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

    Imitate the contact       Point clenched fist 

        to the head        towards basket of 

            offending team 

 

 FOUL ON THE ACT OF SHOOTING       FOUL NOT ON THE ACT OF SHOOTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        One arm with clenched fist, followed by    One arm with clenched fist, followed by 

        indication of the number of free throws     pointing to the floor 
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 עבירות מיוחדות

               UNSPORTSMANLIKE 

         DOUBLE FOUL         TECHNICAL FOUL       FOUL           DISQUALIFYING FOUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wave clenched fists     Form T, showing palms        Grasp wrist upward Clenched fists 

        on both hands        on both hands 

  

         FAKE A FOUL                          IRS REVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Raise the lower arm                 Rotate hand with 
twice                             horizontal extended 
                                              index finger 

 

 דיווח למזכירות – עבירות עונשיניהול 

              AFTER FOUL BY 

  AFTER FOUL WITHOUT         TEAM IN CONTROL 

      FREE THROW(S)            OF THE BALL 
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  Point in direction of            Clenched fist in 

  play, arm parallel to      direction of play, arm 

           sidelines          parallel to sidelines 

1 FREE THROW           2 FREE THROWS           3 FREE THROWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Hold up 1 finger        Hold up 2 fingers          Hold up 3 fingers 

 (מוביל)שופט פעיל  –ניהול זריקות עונשין 

 

       1 FREE THROW          2 FREE THROWS            3 FREE THROWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 finger horizontal            2 fingers horizontal          3 fingers horizontal 

 

 (עוקב וסנטר)שופט פסיבי  –ניהול זריקות עונשין 

       1 FREE THROW          2 FREE THROWS            3 FREE THROWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Index finger            Fingers together           3 fingers extended  

                on both hands  on both hands 
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 טופס המשחק –ב 

 

 

 
 טופס המשחק 8תרשים 
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 .א"לעיל הוא הטופס המאושר על ידי הוועדה הטכנית של פיב 8טופס המשחק המצוין בתרשים  0.ב

, על נייר לבן, המקור. מהם בצבע נייר שונה כל אחד, העתקים 3-ו( 0)הטופס כולל מקור אחד  2.ב
ההעתק , מיועד לגוף המארגן את התחרות, על נייר כחול, ההעתק הראשון. א"מיועד בעבור פיב

מיועד , על נייר צהוב, מיועד לקבוצה הזוכה במשחק ואילו ההעתק האחרון, על נייר ורוד, השני
 . לקבוצה המפסידה

בעבור הרבע הראשון  אדום. צבעי עטים שונים( 2)שימוש בשני הרשם יעשה  .0 :הערה
לשימוש בעבור רבעי המשחק השני  כחול או שחור, והשלישי של המשחק

צבע זהה ) בכל הארכה שתידרש הרישום יעשה בצבע כחול או שחור. והרביעי
 (לרבע השני והרביעי

 .באמצעים אלקטרוניים את טופס המשחק ולמלא בו את פרטי המשחקניתן להכין  .2

יכין הרשם את טופס , דקות לפני המועד המתוכנן לפתיחת המשחק (14) ארבעיםהפחות  לכל 3.ב
 :המשחק באופן הבא

. הקבוצות במקום המיועד לכך בחלקו העליון של טופס המשחק( 2)עליו יהיה לציין את שמות שתי  3.0.ב
או בעת תחרויות או משחקים הנערכים , (הבית קבוצת) תהיה תמיד הקבוצה המקומית" א"קבוצה 

 ".ב"הקבוצה האחרת תהיה קבוצה . הקבוצה הראשונה המצוינת בתוכנית, במגרש ניטראלי

 :לאחר מכן ירשום הרשם את הפרטים שלהלן 3.2.ב

 שם התחרות. 

 מספר המשחק. 

 השעה ומקום המשחק, התאריך. 

  (.קוד המדינה) ואת ארצות המוצא י השופט/וסייע ראש הצוותשמות 

 

 

 החלק העליון של טופס המשחק - 9תרשים 
 

תוך שימוש ברשימת חברי , לאחר מכן יוסיף הרשם את שמות חברי כל אחת מן הקבוצות 3.3.ב
, תירשם בחלקו העליון של טופס המשחק" א"קבוצה . הקבוצות שניתנה לו על ידי המאמן או נציגו

 .תוןבחלקו התח" ב"וקבוצה 

הספרות ( 3)שלושת )ירשום הרשם את מספר הרישיון של כל שחקן , בעמודה הראשונה 3.3.0.ב
יצוין מספר הרישיון של השחקן רק במשחק הראשון בו תשחק , בעבור תחרויות(. האחרונות

 .  הקבוצה שלו

י בהתאם לסדר מספר התיבות של כל שחקן בעמודה השנייה ירשום הרשם את שמו וראשי 3.3.2.ב
ראש . בהתאם לרשימה שתועבר על ידי המאמן או נציגו, (דפוס)כולם באותיות ראשיות , החולצות
  .מיד לאחר שמו (CAP)יצוין על ידי רישום ( הקפטן)הקבוצה 

האחרונים יעביר הרשם קו על המקומות , שחקנים( 02)אם קבוצה מציגה פחות משניים עשר  3.3.3.ב
 הריקים
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 (לפני המשחק)וצות בטופס רישום הקב – 11תרשים 

 

את ( באותיות ראשיות גדולות)יציין הרשם , בתחתית הפרק המיועד לכל אחת מן הקבוצות 3.7.ב
 . ועוזר מאמן הקבוצה שמותיהם של מאמן

 :כל מאמן, לפני שעת תחילת המשחק המתוכננתדקות ( 11)לכל הפחות עשר  7.ב

 . ה שלוחברי הקבוצהשחקנים של  רילשמות ולמספ יתן את אישורו 7.0.ב

ראש הקבוצה יתפקד כמאמן , אם המאמן אינו נוכח .ועוזרי המאמנים ןהמאמ םשיתן את אישורו ל 7.2.ב
 .ליד שמו( ק.ר)וירשם בטופס המשחק עם הסימן 

 

לצד  "X" רישוםהשחקנים האמורים לפתוח במשחק על ידי ( 5)שמותיהם של חמשת  יציין את 7.3.ב
 ."שחקן נכנס"ל השחקן בעמודת הספרה ש

 .טופס המשחקג "עיחתום  7.7.ב

 .ל"הוא הראשון שצריך לספק את המידע הנ' מאמן קבוצה א 

הקטן לצד שמות השחקנים המיועדים לפתוח  "X"יקיף הרשם את סימן , עם תחילת המשחק 5.ב
 .במשחק בעיגול

נכנס  כאשר חליף" שחקן נכנס"בעמודת ( ללא עיגול)קטן  "x"יציין הרשם סימן  ,במהלך המשחק 6.ב
 . למשחק לראשונה כשחקן
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 (אחרי המשחק)רישום הקבוצות בטופס  – 11תרשים 

  

 פסקי זמן 1.ב

פסקי זמן המוענקים לקבוצות יירשמו בטופס המשחק על ידי ציון דקת המשחק ברבע המשחק או  4.0.ב
 .המיועדות לכך מתחת לשמות הקבוצות שבצותבמ ,בזמן משחק ההארכה

בה לא  משבצתקווים מקבילים על כל ( 2)יועברו שני , עם סיום כל מחצית משחק וזמן הארכה 4.2.ב
במידה ולקבוצה לא מוענק את הפסק זמן הראשון שלה לפני השתי הדקות . נעשה שימוש

ובריקה הראשונה של המחצית קווים מקבילים בר 2הרשם יעביר , האחרונות של המחצית השנייה
  .השנייה של אותה הקבוצה

 עבירות  8.ב

והן יירשמו נגד , בלתי ספורטיביות או עבירות פסילה, טכניות, עבירות שחקן יכולות להיות אישיות 8.0.ב
 .השחקן

 . יות או עבירות פסילה והן ירשמו נגד המאמןיכולות להיות טכנ אנשי הקבוצה בספסלעבירות  8.2.ב

 :כל העבירות יירשמו כדלקמן 8.3.ב

 ."א"תצוין על ידי רישום  עבירה אישית 8.3.0.ב

 

סף ובנו" ט"על ידי " עבירה טכנית שנייה תצוין גם ."ט"נגד שחקן תצוין על ידי רישום  עבירה טכנית  8.3.2.ב
  .לציון פסילה עד סיום המשחק ברווח שאחרי העבירה החמישית שבטופס המשחק" פמ"האותיות 

. "מ"בגין התנהגותו האישית הבלתי ספורטיבית תצוין על ידי רישום  נגד מאמן עבירה טכנית 8.3.3.ב
ברווח  "פמ" יותבעקבותיה תצוין האותש, "מ"עבירה דומה שנייה תצוין אף היא על ידי רישום 

 .שאחרי העבירה החמישית שבטופס המשחק



 

 2104אוקטובר                                2104הכדורסל הרשמית  תחוק                              47מתוך  41עמוד 

שאחת )עבירה טכנית שלישית  ."ס"מכל סיבה אחרת תצוין על ידי רישום  נגד מאמן עבירה טכנית  8.3.7.ב 
  .ברווח הפנוי שנשאר "פמ"ובעקבותיה , "מ"או " ס"תצוין ברישום "( מ"מהן יכולה להיות 

עבירה בלתי ספורטיבית שנייה תצוין . "בס"נגד שחקן תצוין על ידי רישום  עבירה בלתי ספורטיבית 8.3.5.ב
 . במקום הפנוי שיישאר "פמ"שבעקבותיה תצוין האות , "בס"אף היא על ידי רישום 

י "תצוין ע, ף לעבירה קודמת בלתי ספורטיבית או בצורה הפוכהעבירה טכנית כנגד שחקן בנוס    8.3.6.ב
 .ברווח הבא אחריו "פמ"שבעקבותיהן יצוינו האותיות  "ט" או "בס" י רישום האותיות"ם עאהרשם 

 ."ה"תצוין על ידי רישום האות  עבירת פסילה .8.3.4.ב

 ין על ידי הוספת מספר זריקות העונשין המתאיםות עונשין תצו/כל עבירה הכרוכה בזריקת 8.3.8.ב
 . "ה"או  "בס" ,"ס" ,"מ" ,"ט" ,"א" - ליד( 3או  2, 0)

לעיל  72 סעיףכל עבירה נגד שתי הקבוצות הכרוכה בעונש באותה דרגת חומרה והמבוטלת על   8.3.9. ב
 ."ה"או  "בס" ,"ס" ,"מ" ,"ט" ,"א"לצד  נהקט "ב"תצוין על ידי הוספת ( מצבים מיוחדים)

ירשום הרשם קו עבה בין המרווחים בהם הוא עשה שימוש ובין אלה בהם , בסוף כל רבע משחק  8.3.01.ב
 . הוא טרם השתמש

יבטל הרשם את המקום שיישאר ללא שימוש בטופס המשחק על ידי העברת , בסיום זמן המשחק 
 . קו אופקי עבה מעליו

 :נגד אנשי הקבוצה שבספסל ות פסילהדוגמאות לעביר  8.3.00.ב
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  (:תגרה)דוגמאות לעבירות פסילה   8.3.02.ב

 .כלהלן מוירש( 39' ס)עבירות פסילה נגד אנשי הקבוצה שבספסל בגין עזיבת אזור הספסל 
 ". ת"בכל מקום לעבירות שנשאר בטופס ירשם     

 

 

 עבירות קבוצתיות  9.ב

מיד מתחת לשם הקבוצה ומעל לשמות ) משחק בעבור כל רבע משחקחלקים מוקצים בטופס ה 7 9.0.ב
 . המיועדים לרישום העבירות הקבוצתיות, (השחקנים

ירשום הרשם , טכנית בלתי ספורטיבית או עבירת פסילה, כל אימת ששחקן מבצע עבירה אישית 9.2.ב
 . גדול במקומות המיועדים לכך "X"ד קבוצתו של אותו השחקן על ידי ציון את העבירה נג
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 תוצאת המשחק השוטפת  11.ב

הרשם ישמור על סיכום כרונולוגי שוטף של הסלים הנקלעים על ידי שני  01.0.ב
 .הצדדים

עמודות לרישום תוצאת המשחק ( 7)בטופס המשחק קיימות ארבע   01.2.ב
 .השוטפת

מצד שמאל מיועדות ( 2)השניים . ה מחולקת שוב לארבע עמודותכל עמוד 01.3.ב
העמודות האמצעיות מיועדות ". ב"והשתיים מצד ימין לקבוצה , "א"לקבוצה 

 .בעבור כל קבוצה( נקודות 061)לתוצאה השוטפת 

 :הרשם ינהג כדלקמן

 ועיגול , בעבור כל סל חוקי הנקלע)/( הוא ישרטט קו אלכסוני , ראשית
מעל , ור כל זריקת עונשין חוקית המסתיימת בקליעת סלבעב( ●)מלא 

למספר הנקודות הכולל החדש שנצבר על ידי הקבוצה שקלעה סל זה 
 . עתה

 לצד )באזור הפנוי באותו הצד של מספר הנקודות החדש , לאחר מכן
הוא יציין את מספרו של השחקן שקלע את סל השדה או , (●או / החדש 

 .את זריקת העונשין

 הוראות נוספות: התוצאה השוטפת 11.ב

סל לשלוש נקודות הנקלע על ידי שחקן יירשם על ידי ציון עיגול סביב הספרה  00.0.ב
 . של השחקן

שנקלע שלא במתכוון על ידי שחקן לתוך הסל שלו ירשם כאילו  סל שדה  00.2.ב
 .נקלע על ידי ראש הקבוצה היריבה

הסטה בלתי  – 30סעיף )נקודות הנקלעות כאשר הכדור אינו חודר לסל   00.3.ב
יירשמו כאילו נקלעו על ידי השחקן ( חוקית של הכדור והפרעה למעוף הכדור

 . שביצע את הזריקה לעבר הסל

מות הנקודות סביב כ( ● ) יצייר הרשם עיגול עבה , בסוף כל רבע משחק  00.7.ב
ולאחריה קו אופקי עבה , האחרונה שנקלעה על ידי כל אחת מן הקבוצות

תחת מספרים אלה ומתחת למספר של כל שחקן שקלע את הנקודות 
 . האחרונות האלה

ימשיך הרשם לנהל סיכום כרונולוגי שוטף של  בתחילת כל רבע משחק 00.5.ב
 .ההנקודות הנקלעות מאז רגע ההפסק

רצוי כי הרשם ישווה את הרישום השוטף שלו , כל אימת שהדבר אפשרי  00.6.ב
, אם מתברר כי נוצר הפרש והרישום שלו הוא הנכון. ללוח התוצאות החזותי

או אם , אם הוא נמצא בספק. הוא ינקוט בצעדים מידיים לתיקון לוח התוצאות
 הוא יעדכן בכך את, אחת הקבוצות מעלה התנגדות לתיקון

ושעון המשחק  מתמיד לאחר שהכדור יהפוך  (hiefCrew C)ראש הצוות 
 .  ייעצר

רישום לא נכון , השופטים רשאים לתקן כל טעות ברישום כגון תוצאה שגויה      00.4.ב
. של מספר העבירות או של פסקי הזמן כל זאת במסגרת מגבלות החוקים

מספר רב של תיקונים ידווחו בעמוד . ראש הצוות יחתום על התיקונים
  .האחורי של טופס הרישום

 

 
  רישום תוצאת  12רשים ת     

 המשחק השוטפת
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 13ם תרשי

 התוצאה סיכום

 

 סיכום : תוצאת המשחק השוטפת 12.ב

ירשום הרשם את התוצאה של אותו הרבע במקום  בסוף כל רבע משחק 02.0.ב
 . המתאים בחלק התחתון של טופס המשחק

מיד בסיום המשחק הרשם יציין את שעת סיום המשחק בעמודה  02.2.ב
  (HH:MM)סיום המשחק  –המיועדת לכך 

קווים אופקיים עבים תחת מספר ( 2)בסוף המשחק יעביר הרשם שני       02.3.ב
ואת מספרי השחקנים שקלעו נקודות , הנקודות הסופי שכל קבוצה קלעה

ני לעבר תחתית העמוד כדי הוא יעביר קו אלכסו, כמו כן. אחרונות אלה
 . בעבור כל קבוצה( תוצאה שוטפת)למחוק את המספרים שנותרו 

בסוף המשחק ירשום הרשם את תוצאת המשחק הסופית ואת שמה של  02.7.ב
 . הקבוצה שניצחה במשחק

באותיות דפוס ראשיות על גבי טופס , הרשם יציין את שם משפחתו 02.5.ב
ן ומפעיל מודד הזמ, י עוזר הרשםאחרי שהדבר נעשה על יד, המשחק

 .אז יחתום כל אחד מהם ליד שמו, השניות( 27)שעון עשרים 

האחרון  ראש הצוותיהיה זה , לאחר שהוא נחתם על ידי סייעי השופט 02.6.ב
צעד זה מסיים את ניהול השופטים ואת . שיחתום על טופס המשחק

 .הקשר שלהם למשחק

תוך שימוש )חותם על טופס המשחק תחת מחאה  (CAP)ד מראשי הקבוצות אם אח :  ערהה
יישארו שופטי , "(חתימת ראש הקבוצה במקרה של מחאה" –במקום המיועד לכך 

עד אשר זה ייתן להם , ראש הצוות וסייעי השופט נוכחים לרשות  שולחן המזכירות
 .אישור לעזובה

 

 
 החלק התחתון של טופס המשחק - 14תרשים 
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 ערעורנוהל  –ג 
 
 

  

   : קבוצה יכולה להגיש ערעור אם היא סבורה שהאינטרסים שלה נפגעו כתוצאה מ      0.ג

  .י השופטים"אשר לא תוקנו ע ,השניות 27 ןהפעלת שעון הזמן או שעו, טעות ברישום התוצאה (א           

 .משחקקיום אי חידוש משחק ואי , דחיה , ביטול, טכניהחלטה על הפסד   (ב          

 .הכללים הנוגעים להשתתפות במשחקהפרה של  (ג          

 :על מנת להגיש ערעור על הקבוצה לנהוג כדלקמן          2.ג 

דקות מסיום המשחק שקבוצתו מעוניינת  05על ראש הקבוצה להודיע לראש הצוות לא יאוחר מ  (א          
במקרה  חתימת ראש הקבוצה"על תוצאת המשחק ועליו לחתום בטופס המשחק בעמודת  לערער

 . של ערעור

 . הקבוצה תשלח בכתב תוך שעה מסיום המשחק את הסיבות שבגינן היא מערערת (ב          

 .פרנקים שוויצרים עבור כל ערעור תשולם במקרה והערעור ידחה 0511אגרה של  ( ג          

א או לגוף האחראי על "ידווח בכתב לנציג פיב, בכתב ערעורהסיבות לאחרי קבלת , ראש הצוות        3.ג 
 . התחרות על התקרית אשר בעקבותיה הוגש הערעור

לפי שיקול ,  נראות לו ראויות בקשר לערעוראשר  יקבע את הדרישות הפורמליות הגוף האחראי          7.ג 
שעות לאחר סיום  27פשרית ובכל מקרה לא יאוחר מאשר הוא יחליט בערעור במהירות הא. דעתו

  .המשחק

לרבות שימצא לנכון החלטה כל ורשאי לקבל  ראיה אמינההגוף האחראי רשאי להשתמש בכל                 
 .קיום חוזר של המשחק כולו או חלקו

לפיהן ברורות ומכריעות  ראיותאת תוצאת המשחק אלא אם ישנן  שנותהגוף האחראי אינו רשאי ל              
 .התוצאה החדשה היא זו שהיתה מתקבלת במשחק, אילולא התקרית שהביאה לערעור

נחשבת להחלטה שהתקבלה במיגרש ולא תהיה נתונה לדיון חוזר או ההחלטה של הגוף האחראי           5.ג
ער למעט החלטות על זכאות להשתתפות במשחק עליהן ניתן לער, כל זאת . לערעור נוסף

 .כמפורט בתקנות הרלבנטיות לנושא

א או לתחרויות אחרות למעט אם קבוע בתקנות של אותן "הנחיות מיוחדות לתחרויות של פיב          6.ג
 תחרויות

טורניר הגוף האחראי עבור כל הערעורים יהיה הוועדה במתכונת של במקרה שהתחרות היא  (א          
 (2ר א ספר מספ"ראה תקנון פיב)המקצועית

בנושא זכאות להשתתף הגוף האחראי בנושא הערעורים , בית וחוץ, במקרה של שני משחקים (ב          
בכל נושאי הערעור האחרים הגוף האחראי יהיה . א"ת של פיביהיה ועדת המשמעבמשחקים 

 .א"ובפירוש ספר החוקים של פיבהיישום א באמצעות נציג אחד או יותר הבקיאים "פיב

 

  

   

    


