
 9201 "הצ'רקסי"מונדיאל טורניר תקנון חוקי 

 

 כללי:

 פי.יחודיות בענף הכדורגל ולטורניר המונדיאל הצ'רקסי באופן ספציהוראות תקנון זה הינן י

המשחקים יערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל, להוציא הוראות 

 מיוחדות, המפרטות בתקנון זה.

 וחלים עליהם חוקי התקנון. 16טורניר כדורגל לנוער בנפרד עד גיל השנה יתקיים במקביל 

 .מ' 40/20 – אדשהכדורגל מגרש 

 9 –מום שחקנים בקבוצה ימינ

 12 –מקסימום קבוצות בטורניר 

  16 –להשתתפות גיל המינימום 

 נוער:

 16 –גיל המקסימום להשתתפות 

  8 –ר מקסימום קבוצות  בטורני

 חוקי משחק

 הם.נידקות ב 5דקות כל אחת, עם הפסקה של  20מחציות בנות  2דקות מחולק ל  40משך המשחק  

דקות מעבר לזמן שנקבע לתחילת  15לא תגיע קבוצה בזמן שנקבע או בהרכב חסר ימתין השופט 

 המשחק ואם לא התייצבה הקבוצה לא יקיים השופט את המשחק.

 הרכב קבוצה:

 שחקנים + שוער לכל קבוצה 4

 : ניקוד

 נקודות לקבוצה המנצחת )שהבקיעה יותר שערים( - 3

 לשני הקבוצות במקרה ושווין בין השערים – 1

 למפסידה – 0

 לבוש:

שחקן ללא  במגרש דשא  כל שחקן מחוייב בנעלי כדורגל מתאימים למשחק כדורגל  .1

 .נעלים מתאימות לא ישחק
 .(צבע אחרת שוער כל קבוצה מחוייבת לארגן לבוש בצבעים אחידים )חולצ .2
 אסור להרכיב משקפיים )ראייה או שמש( .3

 אסור לענוד תכשיטים/שעונים/שרשראות וכו' .4

 מ'. 7בעיטת עונשין יבעט ממרחק : פנדל

 דקות 5 –הפסקה בין המחציות : מחצית

 :שוער

לאחר החזקת הכדור ע"י השוער בידיים אסור לשוער לגעת בכדור ביד  מרגע נגיעת הכדור בדשא

 שחקן שדה לכל דבר. שוב ומלמעשה הופך להיות

 או לבעוט אותו מבלי שהכדור נגע בדשא לפני. מעבר קו החציאת הכדור  לזרוק  מותר לשוער



 לתפוס את הכדור בידיים במקרה והכדור חזר אליו משחק בקבוצתו ברגל. אסורלשוער 

 :כרטיסים

 :  כרטיס צהוב ישלף מצד השופט )אך לא מוגבל( במקרים הבאים – כרטיס צהוב )אזהרה(

 עבירה מוגזמת  .1
 עבירה מאחור  .2
 עבירה מילולית )לשחקן או השופט( .3

 כרטיס אדום ישלף )אך לא מוגבל( במקרים הבאים :  – כרטיס אדום )הרחקה(

 עבירה גסה במיוחד .1
 מניעת שער ודאי בעבירה או בנגיעת יד .2

 התנהגות בלתי הולמת, פיזית או מילולית  .3

 אין צבירת צהובים בין המשחקים

  :שחקן תבוצע בשני מקריםהרחקת 

 .צבירת שני צהובים .1

 .כרטיס אדום ישיר .2

 בשני המקרים יורחק השחקן לאלתר מהמשחק ולא יורשה לחזור למשחק הנ"ל ולמשחק העוקב.

שחקני שדה  3תמשיך הקבוצה לשחק ב)בין בכרטיס אדום או שני צהובים( לאחר הרחקת השחקן 

אחר  ור השופט רשאית הקבוצה להכניס שחקןדקות באיש 5לאחר תום ה .משחק דקות 5למשך 

 .במקומו

 משחקיםהשני מ( יורחק אוטומטית 3) סעיף  כרטיס אדום שניתן עקב התנהגות בלתי הולמת

 לדיון על המשך השתתפותו בטורניר. ויועלה לועדת משמעת העוקבים

 .שליפת הכרטיסים היא לשיקול דעת השופטים והיא לא נתונה למחלוקת בכל מקרה

 3בהרכב של  עדת משמעתובמקרה והשופט חש שהשחקן חרג מגבול הטעם הטוב יועלה השחקן לו

  שופטים

 תוספת זמן תתוסף בהתאם לשיקול הדעת של השופט.

 החלטת השופטים היא שקובעת בכל מקרה 

 :וחילופים עבירות

 מטר 5 -מרחק החומה מהכדור 

 ניתן לבצע את הבעיטה רק לאחר שריקת השופט

 בעיטה שתי מכות –במידה והשוער הניח את הכדור והרים אותו בחזרה 

 בעיטה שתי מכות -במידה והשוער תפס בכדור שהוחזר לו ע"י שחקן מקבוצתו 

 רק מאמן הקבוצה רשאי לעמוד, יתר השחקנים בחוץ מחויבים לשבת

ר בפעם הראשונה, יוזה –שחקן שירחיק את הכדור בכוונה מתוך כוונה לבזבז זמן ו/או מתוך עצבים 

 בפעם השנייה יקבל כרטיס צהוב.....

 :משמעת

יבצע אלימות  או מילולית יורחק לאלתר מהטורניר ולא יורשה לחזור גם בשנה הבאה. כל שחקן אשר 

  שום הנחות בנושא. יינתנולא 



  :חילופים

 חילוף יתבצע רק באישור השופט.

 .לשחקן מותר לצאת ולהיכנס רק בחצי הקבוצה שלו

 שתי הקבוצות חייבות לשבת באותו צד של המגרש ורק באותו צד יתבצעו החילופים

 :הוצאת חוץ ובעיטות קרן

 הוצאת חוץ ייזרק ביד

 העברת הזריקה לקבוצה היריבה –זריקת חוץ לא נכונה ע"פ קביעת השופט 

 קרןמטר לפחות מנקודת ה 4בעיטות קרן ייבעטו ברגל, שחקן היריב חייב להימצאות במרחק של 

 

  - הוספת שחקנים לאחר תחילת הליגה

לאחר השבועיים הראשונים של הליגה )בין  שניהוספת שחקנים חופשית תתכן רק  עד יום  .1

 07/19/42 – קרי עד ה, המחזור הרביעי והחמישי(
במקרה וקבוצה תקלע לקשיים מבחינת זמיניות השחקנים לאחר תום השבועיים תגיש  .2

 שחקןוברוב ראשי הקבוצות תתכן הוספת  חריג ורק באישורהקבוצה בקשה להוספת שחקן 

 אחד.

 :מבנה הטורניר

 מחזורים 11הטורניר יתקיים במתכונת ליגה במשך 

 בתים 3 הליגה תתחלק ל ,לאחר סיום שלב הליגה

 פלייאוף עליון  1-4קבוצות 

 פליאוף אמצעי 5-8קבוצות 

 פליאוף תחתון 9-12קבוצות 

 מבנה טורניר נוער:

 בהתאם לכמות הקבוצות.יפורסם 

 בכל פליאוף יתקיימו חצי גמר בנוהל הבא:

 באותו הבית. 4תשחק מול קבוצה  1קבוצה 

 באותו הבית. 3תשחק מול קבוצה  2קבוצה 

 לאחר מכן מנצחות חצאי הגמר ישחקו אחת מול השנייה לקביעת מנצחת הבית.

 .4ו 3לא יתקיימו משחקים על המקום ה

 חוקים לשלב הבתים

 5באורך  אחתלאחר סיום הזמן החוקי של המשחק במידה ויש שווין בין הקבוצות תתקיין הארכה 

 דקות. הצדדים ומי פותח יקבעו בהטלת מטבע.

 במידה וגם ההארכה תסתיים בשווין יגשו הקבוצות לבעוט בעיטת עונשין.

 בעיטות לכל קבוצה ולאחר מכן עד הכרעה. 3: בעיטות העונשין 

 :רנירלוח זמנים לטו



 בשני מגרשים במקביל: המשחקים יתקיימו בשעות הבאות

 17:45 – 17:00משחק ראשון  

 18:40 – 17:50 משחק שני     

 19:35 – 18:45משחק שלישי  

דקות לאחר השעה  15דקות לפני המשחק ואיחור מקסימלי הוא  30כל קבוצה חייבת להופיע 

ושוער(. קבוצה שלא תגיע למשחק  3) 4הרשומה באתר. מינימום שחקנים לתחילת משחק הוא 

.בכל אופן יתקיים המשחק מיד לאחר סיום המשחק הקודם ולכן קחו 3-0תזכה את הקבוצה השנייה ב

 בחשבון את החימום.

 בימים שיהיה ניתן לאחר את המשחקים נאחר אותם עד כמה שאפשר.

 מועדי המחזורים:

 בנפרד. תופץמחזור משחקים טורניר נוער 

לא יתקיימו  על כן  12,13/07/19ערכו השנה בתאריכים יי מדרחוב כפר כמא ופסטיבל הצ'רקסי

 משחקים.

  תאריך יום
 1מחזור  05/07/2019 שישי

 2מחזור  06/07/2016 שבת 
     

 3מחזור  19/07/2019 שישי

 4מחזור  20/07/2019 שבת 

 5מחזור  26/07/2019 שישי

  27/07/2019 שבת 

 6מחזור  02/08/2019 שישי

 7מחזור  03/08/2019 שבת 

 8מחזור  09/08/2019 שישי

 9מחזור  10/08/2019 שבת 

 10מחזור  16/08/2019 שישי

 11מחזור  17/08/2019 שבת 

 חצי גמר  23/08/2019 שישי

 גמר 24/08/2019 שבת 
 

 


