תקנון סטריטבול  -לוד 2018
נהלי רישום לתחרות ואופן השתתפות:
 . התקנון כתוב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
אי ידיעת התקנות /או הנחיות הוועדה המארגנת בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר לא תשמש צידוק או
הגנה.

התייצבות לתחרות:
א .כל הקבוצות שיתקבלו  ,יתייצבו במטה המשחקים כ 30 -דקות לפני תחילת יום המשחקים ( ללא קשר
לשעת המשחק הראשון של הקבוצה ).
ב .הקבוצות חייבות להתייצב במגרש  10דקות לפני הזמן שנקבע למשחקיהן ,קבוצה שתאחר תיבחן המשך
השתתפותה ע"י הוועדה המארגנת.
*וועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלו"ז והמועדי המשחקים .במידה ויחולו
שינויים הם יובאו לידיעת המשתתפים .באחריות ראש הקבוצה לעקוב אחר המשחקים במגרש בו קבוצתו
משובצת ולהגיע למשחקים בזמן.
כלכלה ושתיה לשחקנים באחריות הקבוצות.
ג .קבוצה שתחרוג מהתנהגות ספורטיבית תודח מהאליפות.

הצהרת בריאות:
חובה לחתום על הצהרת בריאות על גבי טופס הרישום .טופס רישום שלא יהיה חתום-לא יאושר .
כל המשתתפים חייבים להחתים את אחד ההורים בדבר כשירות על גבי טופס הרישום
( מתייחס לשחקנים מתחת לגיל .) 18

חוקה:
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המשחקים יהיו בהתאם לחוקת הכדורסל של פיב"א הנהוגה בישראל.
במידה ויהיה זמן חימום – ההטבעות אסורות בעת החימום ומותרות בזמן המשחק .קבוצה שתטביע
בחימום  -תיפסל ( לאחר אזהרה אחת ).
כל קבוצה חייבת להתחיל את המשחקים עם  3שחקנים.
המשחק יפתח בזריקת עונשין אחת של אחד משחקני הקבוצה ,הקבוצה ששולטת בכדור חייבת לצאת
מרחבת ה.3-
לאחר סל יעבור הכדור לקבוצה השנייה ( אין " שרשרת" ) בנוסף ,כל התקפה תתחיל לאחר " צ'ק "
עם הקבוצה היריבה.
לפני שהכדור יכנס למשחק ,על השחקן לבצע צ'ק ( צ'ק -מסירה של הכדור משחקן התקפה לשחקן
הגנה לוודא שקבוצת ההגנה מוכנה ) הצ'ק מתבצע מאחורי קשת ה.3-
לקבוצות לא יתאפשר לקחת פסק זמן.
ניתן להחליף שחקן ללא הגבלה .ההחלפות תתבצענה בזמן שהמשחק עומד.
במצב של כדור ביניים ,הכדור עובר לקבוצה שלא התחילה את המשחק וכן הלאה.
הדקה האחרונה בכל משחק תהיה דקה נטו.
יש להוציא את הכדור מחוץ לתחום  3הנקודות במקרים הבאים:
אם נקלע סל.
אם אחד השחקנים לקח כדור חוזר בהגנה ( פרט לשחקן התקפה ).
במקרה של חטיפת כדור.
בכדור חוץ.

ה .במקרה של עבירה.
אין מעבר של שחקן מקבוצה לקבוצה לאחר שהתחיל לשחק.

משך זמן המשחקים.
המשחקים יתקיימו  8דקות ללא עצירות של השעון אלא רק במקרים חריגים ובכל מקרה בהתאם
להחלטת השופט בלבד.
כל סל =  2נקודות ,סל מעבר לקשת  = 3נקודות.
( בקטגוריית הקט סל בנים ובנות אין קליעת  3נקודות )

כדור המשחקים:
כדור המשחקים שנקבע ע"י הועדה המארגנת ,למשחקי הסטריטבול הינו,
כדור מס'  ,7כדור מס'  6וכדור מס' .5

סגל הקבוצה:
בכל קבוצה ירשמו ארבעה שחקנים ( ניתן לרשום גם שלשה שחקנים ).

ניקוד:
מקרה של שיווין לאחר  8דקות יוכרע המשחק ע"י סל זהב ( הקבוצה שקולעת סל ראשונה מנצחת ) הכדור
הראשון  ,לאחר סיום  8הדקות ,יישאר בידי הקבוצה שהחזיקה בו בתום הזמן החוקי של המשחק.
במקרה של שוויון בין  2הקבוצות או יותר יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין הקבוצות ,במקרה שלל
שיווין נקודות ונצחונות בין  2קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר הבא:
א .על פי הפרש הסלים הטוב ביותר ביניהם.
ב .על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים.
ג .על פי סך סלי החובה הנמוכים ביותר מכל המשחקים.

עבירות:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בעבירה בעת זריקה ,תיפסק זריקת עונשין אחת .במידה וזריקת העונשין תיקלע יחשב הסל ל2 -
נקודות  ,במידה והעבירה נעשית בעת זריקה מעבר לקו  3הנקודות – יקבל השחקן עליו נעשתה
העבירה  2זריקות עונשין – הראשונה =  2נקודות והשנייה = נקודה.
במצב של עבירה וסל  ,הסל שנקלע יחשב ותהיה זריקת עונשין נוספת שבמידה ותיקלע תחשב
לנקודה.
במקרה של עבירה בלתי ספורטיבית יפסוק השופט זריקת עונשין אחת ( .השווה ל 1-נקודה) .ולאחר
הזריקה יישאר הכדור אצל הקבוצה שזרקה את זריקת העונשין.
במקרה של עבירה טכנית יפסוק השופט זריקת עונשין אחת ( השווה ל 1-נקודה )ולאחר הזריקה
יישאר הכדור אצל הקבוצה שזרקה את זריקת העונשין.
אין יציאת שחקן בגין  5עבירות אישיות.
לשופט הזכות להעביר את הכדור לקבוצה היריבה אם החליט חוסר יוזמה התקפית ( בזבוז זמן) אך רק
לאחר אזהרה מוקדמת.

הרחקה:
לשופט יש סמכות להרחיק שחקן מהמגרש ,השחקן המורחק יוכל לחזור לשחק רק במשחק הבא של קבוצתו.
שחקן שישתתף בקטטה יורחק מידית מהטורניר לצמיתות.
קבוצה שתשתתף בקטטה תורחק מידית מהטורניר לצמיתות.
תלבושת:
הקבוצות מחויבות להתחרות בחולצות שהם קיבלו בעת ההרשמה.
זכות השתתפות:
בטורניר סטרטבול לוד  , 2018רשימת קטגוריות:
 .1קטסל בנים ( כתות ה'-ו' ) המשחקים ישוחקו על סל גבוה ( לא סל קטסל וזאת בהתאם לשינוי שנקב
ע"י האגף המקצועי באיגוד הכדורסל).
 .2ילדים  -כתות ז'  -ח'.

.3
.4
.5
.6
.7

נערים כתות ט'  -י'
נוער -כתות יא  -יב.
בוגרים  -עממי.
בוגרים -שחקני ליגה
נשים  -בוגרות מגיל .16

שיטת המשחקים:
 .1בשלב המוקדם יחולקו הקבוצות לבתים של  3-5קבוצות.
 .2שיטת הצלבה בשיטת המפסיד יוצא ( נוק אאוט ).
במידה ויהיה ערעור על גילאי שחקנים  ,יחויבו אותם שחקנים להציג ת.זהות ( מתחת לגיל  , 16יש להציג ספח
ת.זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו ואישור השתתפות חתום ע"י אחד
ההורים).

המשחקים:
הועדה המארגנת תפרסם את לוח המשחקים בשלבים הבאים לאחר שלב הבתים.
אחריות הקבוצות לעקוב אחר תוכנית המשחקים.תוכנית המשחקים תפורסם לקבוצות שיתקבלו לאליפות.
אגף הספורט שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בלו"ז ובמועדי המשחקים ,במידה ויחולו שינויים הם
יובאו לידיעת המשתתפים.באחריות ראש הקבוצה לעקוב אחר המשחקים במגרש בו קבוצתו משובצת ולהגיע
למשחקים בזמן.

תנאים כלליים:
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

עורכי הטורניר יעניקו פרסים אשר יקבעו בהמשך לקבוצה הזוכה בכל שכבת גיל.
עורכי הטורניר לא יהיו אחראים כלפי הקבוצות לאיכות הפרסים או לתקינותם.
כתנאי להשתתפות בטורניר השחקנים מוותרים על כל טענה  ,דרישה או תביעה מכל מין וסוג ללא
יוצא מהכלל שעשויה להיות להן כלפי עורכי הטורניר בקשר לטורניר ,לרבות תנאי השתתפות בטורניר,
חוקי המשחק המפורטים בתקנון זה ,וכל החלטה שהתקבלה ע"י עורכי הטורניר ו/או מי מטעמם
לרבות השופטים במשחקים ,בקשר לטורניר ובחירת הזוכים בו בכלל זה.
מובהר בזאת כי הטורניר יצולם ,יסוקר ויפורסם באמצעי התקשורת שונים ע"פי שיקול דעתם של
עורכי הטורניר ומי מהם ,בחתימה על טופס ההשתתפות וכתנאי להשתתפות בטורניר מביע כל אחד
ממשתתפי הטורניר ובמשחקים את הסכמתו לצילומו ולפרסם שמו במסגרת הסיקור והפרסומים
האמורים.
ההשתתפות בטורניר ובמשחקים על כל שלביה ,לרבות מימוש הזכויות והפרסים ,הינה על אחריות
הבלעדית של המשתתפים .עורכי הטורניר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק
ישיר,עקיף ,תוצאתי או אחר אשר יגרם ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשתתפות בטורניר.
בחתימתם על טופס ההרשמה וכתנאי להשתתפותם בטורניר פוטרים המשתתפים בטורניר את עורכי
הטורניר וכל מי שפועל מטעמם של עורכי הטורניר בקשר לטורניר מכל אחריות למשחקים ,לתקנון
ו/או ליישום הוראות התקנון למעט אחריותם של עורכי הטורניר למסור את הפרסים למי שימצא עפ"י
שיקול דעתם הבלעדי זכאי לכך בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לדין.
עורכי הטורניר יהיו רשאים בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי לשנות את מועדי וזמני הטורניר ,את
תנאיו וכן להפסיק ו/או לבטל את הטורניר בכל עת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתהא
למשתתפים כל טענה בקשר לכך.תיקון או עדכון כאמור יפורסם במסגרת אתר האינטרנט של " עיריית
לוד " או בכל דרך אחרת עליה יחליטו עורכי הטורניר.
במקרה של סתירה כלשהי בין תקנן זה לבין פרסומים באמצעי התקשורת למיניהם לגבי הטורניר,
יגבר האמור בתקנון זה.

