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המחלקה לספורט
תקנון טורניר "המונדיאל" הצ'רקסי 2022
טורניר כדורגל "המונדיאל הצ'רקסי" חוזר אחרי הפסקה של מעל שנתיים עקב התפרצות וירוס הקורונה ,המחלקה
לספורט מועצה מקומית כפר כמא ,מזמין את חובבי הכדורגל נוער ובוגרים ,תושבי כפר כמא לחגיגת כדורגל טורניר
עממי ,חוויתי וכייפי בחודש אוגוסט.
מינומום שחקנים בקבוצה – 9
מקסימום קבוצות בטורניר – 8
גיל המינימום להשתתפות14 -
חוקי משחק
ביטוח ספורטאים:
טרם תחילת הטורניר חובה להסדיר את נושא ביטוח הספורטאים התשלום על חשבון המשתתפים.
כיסוי ביטוח שופטים באחריות המחלקה לספורט.

זמן משחק  30 :דקות –  15למחצית
 5שחקנים ושוער לכל קבוצה
ניקוד :

 - 3נקודות לקבוצה המנצחת (שהבקיעה יותר שערים)
 – 1לשני הקבוצות במקרה ושווין בין השערים
 – 0למפסידה
לבוש:
 .1כל שחקן מחויב בנעלי כדורגל לדשא סינטטי מתאימים למשחק הכדורגל שחקן ללא נעלים מתאימות לא
ישחק.
 .2נעלי כדורגל דגם סטופקס אסורים למשחק במשטח דשא סינטטי.
 .3כל קבוצה מחויבת לארגן לבוש בצבעים אחידים (חולצה חייב!) ולשוער צבע אחר.
 .4מגני רגליים ,חובה להצטייד במגן רגליים.
 .5אסור לענוד תכשיטים/שעונים/שרשראות וכו'.
חוקי המשחק יהיו תואמים לחוקי משחק כדורגל רגיל למעט השינויים הבאים:
פנדל יבעט ממרחק  7מטר מהשער
הפסקה בין המחציות –  5דקות
שוער:
מרגע נגיעת הכדור בדשא לאחר החזקת הכדור ע"י השוער בידיים אסור לשוער לגעת בכדור ביד שוב ומלמעשה
הופך להיות שחקן שדה לכל דבר.
לשוער מותר לזרוק את הכדור מעבר קו החצי או לבעוט אותו מבלי שהכדור נגע בדשא לפני.
לשוער אסור לתפוס את הכדור בידיים במקרה והכדור חזר אליו משחק בקבוצתו ברגל.
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כרטיסים :
כרטיס צהוב (אזהרה) – כרטיס צהוב ישלף מצד השופט (אך לא מוגבל) במקרים הבאים :
 .1עבירה מוגזמת
 .2עבירה מאחור
 .3עבירה מילולית (לשחקן או השופט)
כרטיס אדום (הרחקה) – כרטיס אדום יישלף (אך לא מוגבל) במקרים הבאים :
 .1עבירה גסה במיוחד
 .2מניעת שער ודאי בעבירה או בנגיעת יד
 .3התנהגות בלתי הולמת ,פיזית או מילולית
אין צבירת צהובים בין המשחקים
הרחקת שחקן תבוצע בשני מקרים:
 .1צבירת שני צהובים
 .2כרטיס אדום ישיר
בשני המקרים יורחק השחקן לאלתר מהמשחק ולא יורשה לחזור למשחק הנ"ל ולמשחק העוקב.
לאחר הרחקת השחקן (בין בכרטיס אדום או שני צהובים) תמשיך הקבוצה לשחק ב 3שחקני שדה למשך  5דקות
משחק .לאחר תום ה 5דקות רשאית הקבוצה להכניס שחקן אחר במקומו.
כרטיס אדום שניתן עקב התנהגות בלתי הולמת ( סעיף  )3יורחק אוטומטית משני המשחקים העוקבים ויועלה
לועדת משמעת לדיון על המשך השתתפותו בטורניר.
בכל מקרה שליפת הכרטיסים היא לשיקול דעת השופטים והיא לא נתונה למחלוקת.
במקרה והשופט חש שהשחקן חרג מגבול הטעם הטוב יועלה השחקן לוועדת משמעת בהרכב של  3שופטים( .שופט
המשחק לא יהיה שותף בהרכב השופטים)
תוספת זמן תתוסף בהתאם לשיקול הדעת של השופט.
בכל מקרה החלטת השופטים היא שקובעת
עבירות וחילופים:
מרחק החומה מהכדור  5 -מטר
ניתן לבצע את הבעיטה רק לאחר שריקת השופט
במידה והשוער הניח את הכדור והרים אותו בחזרה – בעיטה שתי מכות
במידה והשוער תפס בכדור שהוחזר לו ע"י שחקן מקבוצתו  -בעיטה שתי מכות
רק מאמן הקבוצה רשאי לעמוד ,יתר השחקנים בחוץ מחויבים לשבת
שחקן שירחיק את הכדור בכוונה מתוך כוונה לבזבז זמן ו/או מתוך עצבים – יוזהר בפעם הראשונה ,בפעם השנייה
יקבל כרטיס צהוב.....
משמעת:
כל שחקן אשר יבצע אלימות פיסית או מילולית יורחק לאלתר מהטורניר ולא יורשה לחזור גם בשנה הבאה .לא יינתנו
שום הנחות בנושא.
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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
זריקת חוץ לא נכונה ע"פ קביעת השופט – העברת הזריקה לקבוצה היריבה
בעיטות קרן ייבעטו ברגל ,שחקן היריב חייב להימצאות במרחק של  4מטר לפחות מנקודת הקרן
רישום קבוצה ושחקנים:
רישום קבוצה ושחקנים – יש לעשות מהר ככל שאפשר ,כדי לבטח שחקנים מעל גיל .18
שחק שמלאו לו  18שנים עדיין במסגרת לימודים כיתה י"ב אין חובה לבטח.
כל השחקנים מתחת לגיל  18מבוטחים במסגרת ביטוח משרד החינוך

מבנה הטורניר:
הטורניר יתקיים במתכונת ליגה במשך  7מחזורים
קבוצות  1-4פלייאוף עליון
חצי גמר בנוהל הבא:
קבוצה מקום  1תשחק מול קבוצה מקום . 4
קבוצה מקום  2תשחק מול קבוצה מקום .3
המנצחות ישחקו על תואר אלוף הטורניר
המפסידות ישחקו על תואר מקום  3ו' .4
חוקים לשלב הבתים :
לאחר סיום הזמן החוקי של המשחק במידה ויש שווין בין הקבוצות תתקיים הארכה אחת באורך  5דקות .הצדדים ומי
פותח יקבעו בהטלת מטבע.
במידה וגם ההארכה תסתיים בשווין הקבוצות ייגשו לבעוט בעיטת עונשין.
בעיטות העונשין  3 :בעיטות לכל קבוצה ולאחר מכן עד הכרעה.
לוח זמנים לטורניר :
הטורניר יחל ביום רביעי  17/08/22עד 3/09/22
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המשחקים יתקיימו בימי רביעי ,שישי ושבת.
תוכנית משחקים יופץ לאחר סיום רישום הקבוצות.
המשחקים יתקיימו בשעות הבאות במגרש הסינטטי סמוך למגרש הכדורגל:
משחק ראשון 18:40 – 18:00
19:20 – 18:45
משחק שני
משחק שלישי 20:10 – 19:30
משחק רביעי 20:50 – 20:15
כל קבוצה חייבת להופיע  30דקות לפני המשחק ואיחור מקסימלי הוא  15דקות לאחר השעה הרשומה באתר.
מינימום שחקנים לתחילת משחק הוא  3( 4ושוער) .קבוצה שלא תגיע למשחק תזכה את הקבוצה השנייה ב.3-0בכל
אופן יתקיים המשחק מיד לאחר סיום המשחק הקודם ולכן קחו בחשבון את החימום.
אי הופעה או היעדרות קבוצה מ  2משחקים לא יוכל להמשיך בטורניר.
דחיית או שינוי בזמני המשחקים בשל מקרה שחל עלינו שלא מרצוננו או תנאי מזג אוויר קשים ייקבע מועד אחר
בתיאום עם ראשי הקבוצות.
דגש :
באחריות ראשי הקבוצות המשחקים בשעות המאוחרות פינוי מתקנים ועזרים ממתחם הדשא למחסן כולל ניקיון
משטח הדשא .
מחזורים:
מחזור  – 17/08 – 1יום רביעי
מחזור  – 19/08 – 2יום שישי
מחזור  – 20/08 – 3יום שבת
מחזור  – 24/08 – 4יום רביעי
מחזור  – 26/08 – 5יום שישי
מחזור  – 27/08 – 6יום שבת
מחזור  – 02/09 – 7מחזור אחרון
חצי גמר/גמר –  – 03/09יום שבת

