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 2017 חובבים ליגת כדורסל תושבים
 תקנון

 
 להלן תקנון הליגה:

 
ומעלה תושבי מודיעין והסביבה וכן שחקנים  (27-30)חריג גיל  30רשאים להשתתף בליגה שחקנים בני  .1

 המשתתפים דרך קבע באחת מקבוצות התושבים הפעילות באולמות הספורט בעיר.
 
 :ל  למעט מספר שינוייםהמשחקים יערכו לפי חוקת איגוד הכדורס .2

שר תשוחקנה נטו ע"פ תקנון אברבע הרביעי דקות אחרונות  3-, ורבעכל ב דקות ברוטו  10זמן המשחק  .א
 .הארכה תשוחק כנ"ל ,האיגוד

 .בכל הארכה אחדופסק זמן ה ישניפסקי זמן במחצית ה שני ,ראשונה מחציתבניתן לבקש פסק זמן אחד  .ב
 .נטו דק' 3הארכה בת  היהתן ובמקרה של שיווי .ג
קרים יוצאי דופן עפ"י שיקול דעת  ובמ וזריקות עונשין פסק זמן :איםקרים הבעצירת שעון המשחק במ .ד

 השופט.
 .( חמישית )זורקים מעברה רבע בכל   חמישיתהחל מעבירה  בגין מכסת עברות, ה.   זריקות עונשין                  

 
 :ני מועד המשחק דקות לפ 20ע ת להגיהקבוצות מתבקשו  .3      

 א. חימום  לפני המשחק ) לא יותר מידי(           
 .טופס הרישום בהתאם לרשימה שנמסרהב. בדיקת רישום שמות השחקנים ב           

 
צות בתנאי הקבו שנרכשו על ידיניתן לשחק עם חולצות  .מחלקת הספורטע"י  נהסופקתחולצות משחק   -תלבושת .4

 .צבע אחיד לכולםו על גב החולצה רשיש מספ
       

 שמעון  רועי שרוני, אייל מזרחי, :חברי הועדה ועדה זו תשמש גם כועדת משמעת במקרה הצורך. – הליגה. ועדת 5
 .סלל רוה רודריגז    

    
  הליגה. מנהלועל פי החלטת  ו למעט מיקרים חריגיםבוצעלא ים בשעות המשחקים ומועדם שינויי.  6
 
 . המשחקים ניתן לרשום ברשימת השחקנים של הקבוצה שחקנים הרשומים באיגוד הכדורסללא   .7

     
  .27-30בגיל  גם שחקנים של הקבוצהניתן לרשום ברשימת השחקנים  – 30 להשתתפות הינו גיל . גיל מינימלי8

  (1990ילידי שנת  27גיל  ,1987ילידי שנת  30גיל  !נא לשים  לב)    
    
      רק שחקן אחד מהצעירים יכול לשחקכאשר במגרש  ,צעירים םשחקני 2סימום קן לרשום בטופס המשחק מנית .9 

       
          

   . זריקות עונשין ארבע  :בפעם הראשונה הפרתםהעונש על במגרש חלה על הקבוצות!  8-9השמירה על סעיפים . 10
 .ר נוסף מהחצי(ללא כדו –תום הזריקות ימשיך המשחק כרגיל ב)      
 יופסק המשחק ויפסק הפסד טכני למפרה. השנייהבפעם       

 
 
 .ועדת הליגה ת תתקבל החלטתילוקי דעובמקרה של ח –בכל שאלה של פרשנות לתקנון יש לפנות לחתום מטה          

 
 

 בהצלחה  והנאה לכולם
 חנן דנציגר 

 הספורט  אגףמנהל 
 


