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 חדשות ומעודכנות  –הגדרות 

שקבוצה   בתחילת תקופת משחק או  נוכחות  ותקבוצה יש פחות מחמש שחקני ל  צבות על המגרש:יאי התי
 מגרש לאחר עצירה. יתה ליעל מעכבת את  

שחקנית שאינה מוכנה לעלות על המגרש בתחילת משחק או כאשר משחק ממשיך לאחר  הגעה מאוחרת: 
 עצירה או הפסקה. 

באופן  על ידי שחקנית מגינה  מוזז  הפרה של כללי מגע או חסימה או כאשר עמוד השער  הפרה רצינית:
או אם שחקנית עולה    את הכדור ממסלולו היורד לכיוון הטבעת מסיטה הגנה שחקנית קליעה או אם  המונע 

 . הולם בלתי כלל משחק של על המגרש בזמן לא נכון או בהפרה 

מפילה את הכדור,  פעולה של שחקנית הזורקת, חובטת, או מקפיצה את הכדור לשחקנית אחרת,   ה: מסיר
 . ממנו מסירה את ידיה  רצפההכדור על ה מניחה או 

התופסות   Goal Attack-או ה Goal Shooter-ה.  סוכןעונש בגין הפרה רצינית או משחק מ  מסירת עונשין:
 . השער רשאיות למסור את הכדור או לזרוק לסל מסירת עונשין לסל בעיגול 

על כף הרגל של הרגל הנוחתת    אותנועה שבה שחקנית המחזיקה בכדור מסתובבת על העקב  רגל ציר: 
 כאשר זו לא מתרוממת ממיקום הנחיתה המקורי. 

 בלי לחשוב או לדאוג לתוצאות של פעולה. מ : פזיזות

   .לכיוון השער במטרה לזכות בגול  Goal Attack -או ה Goal Shooter-של הזריקה   קליעה: 

 אורך משחק 

במעגל השער התוקף לפני שמודד הזמן מסמן את סוף   יןמסירת עונשבהם מוענקת לקבוצה במקרים 

 העונשין. את זריקת כדי לאפשר ארך שהזמן מת  ות לשחקני  ודיע ק לסיום המשחק ויו שרי פט השו, המשחק

 רושמי התוצאות 

 הרחקה מהמגרש.  או/ ו  , השעיהאזהרה  כל  ירשמו 

 נוהלי מהלך המשחק 

)נספח ג'(, יודיעו    באמצעות המינוח הנכון: ישרקו, יודיעו מה ההפרה הפרהכאשר מענישים על , השופטים
 . תבוצעהסנקציה שבו מיקום  הידיים המתאימים )נספח ב'(, ויציגו את המה הסנקציה תוך שימוש בסימני 

 שחק מניהול ה נוהלי 

עצור  לפעולה שננקטה והסיבה לכך. במידת הצורך עשוי השופט ל כי השופט השני מודע  השופט השולט יוודא 
 . על סיבת הפעולה  ניזמן כדי ליידע את השופט השה את

השני  ט פלהתייעץ עם השוכדי זמן עצור את הה, רשאי השופט השולט לרחקבעת מתן אזהרה, השעיה או ה
 שיחליט על הפעולה שתינקט. לפני 

 סנקציות

 סנקציות על מנת לקבוע היכן ננקטת הסנקציה, כדי לספק בהירות.  למספרנוספו  פרטים 

 צבות על המגרש יאי התי

 אם הקבוצה לא עולה על המגרש, ננקטת הסנקציה הבאה: 
שריקה  לאחר המסירת עונשין במיקום משופר אלא אם זה מציב את הקבוצה הלא מפרה בעמדת נחיתות.  

עומדת מחוץ למשחק עד   Centre-וה  התראה  הודעתנית מקבלת טהעונש. הקפ נפסק המשחק  לתחילת
 . מבוצעת שמסירת העונשין 

מעגל השער אם המשחק היה   תוךלניתן לקדם את הזריקה עד לחצי שליש )זה יכול להיות  .1

 אמור להמשיך בשליש השער(. 

זזה   Centre-העומדת מחוץ למשחק במיקום החדש. אם זה בתוך מעגל השער  Centre-ה .2
 לקצה אזור זה. 
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 מסירה מהאמצע 

 אם:  בוצעהמהאמצע לא  מסירההקת סיום הרבע / המחצית, נקבע כי ימהאמצע, לפני שר  במסירה

 . ה מהקבוצה הזו לא נענש ניתואף שחק Centre-)א( הכדור עדיין בידי ה

 . Centre-של ה ההכדור מידימעיפה את  ההיריב שחקנית מהקבוצה )ב( 

 . בוצעהלא ין עוד  העונשמסירת נענשה ו ההיריבהקבוצה )ג( הפרה מכוונת על ידי 

 הגעה מאוחרת של שחקניות 

 הלא נכון הסנקציה היא: בזמן אם שחקנית מגיעה אחרי תחילת משחק או אחרי חידושו ונכנסת למגרש  
  בה  לקבוצה היריבה מהנקודהמוענקת  עונשין לכניסתה. מסירת  הנכון לרגע   עד  מהמגרש נשלחת  השחקנית 

מסירת  שמבוצעת הופסק ושחקנית מהקבוצה המפרה עומדת מחוץ למשחק עד   כשהמשחק הכדור  היה
 העונשין. 

 עצירות המשחק 

אם שחקנית החזיקה בכדור בזמן שהופסק המשחק על ידי השופט, כל שחקנית מאותה קבוצה שרשאית  
 . המשחקחידוש   עם  יכולה להחזיק בכדור , אזוראותו להיות ב

 או דם   המחל  / ה פציע

  ניתהמשחק, השחק  חידוש בגלל פציעה / מחלה או דם, אם העמדה נותרה פנויה בעת לאחר עצירת משחק  
 להיכנס למשחק בזמן המשחק. רשאיות    אינן ה תפאו מחלי הרלוונטית

זריקת עונשין לקבוצה היריבה  מוענקת השחקנית נשלחת מהמגרש עד הרגע הנכון לכניסתה. : סנקציה 
כשהמשחק הופסק, ושחקנית מהקבוצה המפרה עומדת מחוץ למשחק עד שהכדור  הכדור  היה מהנקודה בה 

 . נזרק

 שיטות משחק בכדור 

 : רשאית  אינה שחקנית 

 בכדור.   לבעוט ( א)

 חזקה.  לקבל   כדי הכדור על   ליפול ( ב)

 באגרוף.  בכדור  להכות ( ג)

 לגלגל את הכדור לשחקנית אחרת.  ( ד)

 לב: המילה "בכוונה" הוסרה. לתשומת 

 מרחקים למסירה 

בזמן שהוא    עם הידשחקנית מוסרת את הכדור חייב להיות מספיק מקום לשחקנית יריבה לתפוס אותו כאשר  
 של המקבלת.  לידיהעובר מידיה של הזורקת 

 המוסרת.  עמדהבו  במקום  נקציה: מסירה חופשיתס

 תנאים לזריקה לסל 

 לסל.  לזריקה להפריע  כדי , להזזת עמוד השער  הגנה: לגרום אסור לשחקנית

 לב: "על מנת שהקליעה תחטיא" הוסר. לתשומת 
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 בכדור  שמחזיקה   שחקנית  של חסימה 

  נית של השחק של הרגל הנוחתת נמדד על הקרקע מהחלק הקרוב ביותר של כף הרגל מ'  0.9-מרחק ה 
 . ה היריבנית לחלק הקרוב ביותר של כף הרגל הקרובה יותר של השחקשמחזיקה בכדור  

(i)  ידי השחקנית המחזיקה בכדור: נחיתה על רגל אחת על 

  של הרגל הנוחתתמהחלק הקרוב ביותר של כף הרגל  אם השחקנית נשארת במקום הנחיתה:  ( א)

נית  לחלק הקרוב ביותר של כף הרגל הקרובה יותר של השחקשמחזיקה בכדור  נית של השחק

 ה. היריב

של  ל חלק הקרוב ביותר של כף הרג נקודה שבה המהאם השחקנית מרימה את רגל הנוחתת:  ( ב)

נית  לחלק הקרוב ביותר של כף הרגל הקרובה יותר של השחקתה על הקרקע יהי הרגל הנוחתת

 . ה היריב

(ii)  :נחיתה על שתי רגליים של השחקנית המחזיקה בכדור 

אשר קרובה יותר לרגל  ביותר של כף הרגל  מהחלק הקרוב  מזיזה אף רגל: אינה אם השחקנית  ( א)

 הקרובה יותר של שחקנית היריבה. 

השחקנית מזיזה רגל אחת: מהחלק הקרוב ביותר של כף הרגל הנשארת על הקרקע לחלק  אם  ( ב)

 הקרוב ביותר של הרגל הקרובה יותר של שחקנית ההגנה. 

(iii) ברגל הנחיתה, החלק הקרוב ביותר של כף  עושה תנועה של רגל ציר עם הכדור  נית אם השחק

חלק הקרוב ביותר של כף  מרחק מהכך שה לכוונן   ההיריב ניתהרגל עשוי להשתנות ועל השחק

על הקרקע   הנוכחי  של המיקוםמ' מהחלק הקרוב ביותר  0.9 -הקרובה יותר לא יפחת מ ה רגל

 ה של השחקנית עם הכדור. כף רגלשל 

(v) מהשחקנית המחזיקה בכדור בתנאי שהיא לא   'מ  0.9-שחקנית הגנה רשאית להיות קרובה מ
  על   להגן או   ת ההגנה לנסות ליירטלסל. אסור לשחקני  המסירה או זריקה פעולת  משבשת את 

 שחקנית שמחזיקה בכדור. 

 בכדור  מחזיקה אינה  ש  שחקנית  של חסימה 

(i)  הנמדד על הקרקע בין החלקים הקרובים ביותר של כפות  מיריבתה ) 'מ  0.9שחקנית שנמצאת בתוך

 ( רשאית להושיט ידיים: הרגלים הקרובות יותר

 מסירה הטעיה או   מסירה  ליירט  או להסיט,  כדי לתפוס  ( א)

 לסל  מוצלחת  לא  כדי לתפוס, להסיט או לחבוט בכדור חוזר )ריבאונד( מזריקה ( ב)

 . תנועה  של  המיועד  הכיוון את  לציין  כדי  או, למסירה  לאותת  כדי ,לרגע  ( ג)

(ii)  מיריבתה )הנמדד בין הרגליים הקרובות יותר על הקרקע(,   ' מ 0.9אסור לשחקנית שנמצאת בתוך

להגן, לבצע תנועות המזיזות את הידיים מצידי הגוף הגורמות להגבלת    או  בין אם במטרה לתקוף 

 גוף.   של טבעי  תנועה אפשרית של יריבתה, למעט תנועות ידיים המבוצעות לאיזון
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 ניהול משחק 

(i) תאח  בכל להשתמש, הרגילה סנקציהל  בנוסף , םרשאי  השופטים משחק ה את  לנהל  כדי  

 הפעולות הבאות: מ

 . : מודיעים לשחקנית שהתנהגות מסוימת חייבת להשתנות לתת לשחקנית התראה  ( א)

להפר את כלל המשחק  שאם היא תמשיך  מוזהרת  שחקנית : שחקנית באופן רשמי   זהירהל ( ב)

 היא תושעה.  הולם הבלתי 

 . זמן משחקדקות  2במשחק במשך תשתתף להשעות שחקנית: שחקנית מושעית לא  ( ג)

 יותר במשחק. תשתתף שחקנית באופן קבוע: שחקנית מושעית באופן קבוע לא  להרחיק   ( ד)

(ii) ומצריכה עבירה חמורה דיה הפעולות אלה לפי הסדר שצוין אלא אם ינקוט ב  פטבדרך כלל שו

 . יותריישום מיידי של פעולה חריפה 

(iii) באופן קבוע  להרחיקה לתת התראה, הזהרה, להשעות שחקנית באופן זמני או  ההחלטה
 שני השופטים ולכן מחייבת את השופט השני.  ידי  על במשותף   שנעשתהנחשבת 

(v) שלא נראה בידי  בלתי הולם ה מעשה של משחק זמן אם נצפאת ה  עצורעשוי ל  פט השני השו

. יש להגביל מקרים כאלה לפעולות  זו  כבר סנקציה בגין הפרה  ננקטה השופט השולט ולא 

 . מהמגרשהרחקה חמורות המחייבות אזהרה, השעיה או 

הבלתי הולם לשופט  המעשה תן פרטים על יעצור את השעון וי מיד כדי ל שרוקי פט השני השו ( א)

 נקוט. על הפעולה שצריך לעם המלצה  השולט 

 . את המשחק חדשויט נקיהשופט השולט יקבל את ההחלטה הסופית לגבי כל פעולה שת ( ב)

 התראה

 שהתנהגות שצוינה חייבת להשתנות.  הודיע לה ול נית לשחק  אהררשאי לפסוק הת ופט ש

(i) בלתי הולם של משחק    םמסויעבור מקרה  נית שחקניתן לפסוק התראה אחת בלבד ל . 

(ii) אם  , על השופט לשקול  בלתי הולםלמקרים שונים של משחק   התראה ניתנת  תינאם לשחק
 את ההתראה לאזהרה.להחמיר 

 אזהרה

 . נית אזהרה לשחק תן התנהגות מוגדרת, השופט י לע  אהר תה הלהפר לאחר שקיבל  כהממשי נית ם שחקא

(i במידת הצורך ) התראה לפני כן ניתנהגם אם לא  נתן אזהרהית . 

(ii )חק. ך המשבמש נית ניתן לתת אזהרה אחת בלבד לשחק 

 השעיה 

שופט ישעה את השחקנית לאחר שקיבלה אזהרה על משחק לא הוגן אם השחקנית ממשיכה להפר את  ה
 בלתי הולם.  של משחק הכללים 

(i)  .ניתן להשעות שחקנית אפילו שלא ניתנה אזהרה אם לפי דעתו של השופט פעולה זו מוצדקת 

(ii)  חק. ך המשבמש  ניתאחת בלבד לשחקהשעיה ניתן לתת 

 השעיה קבועה 

 . הולם בלתי משיכה להפר את כללי משחק הבאופן קבוע שחקנית שאחרי השעיה שופט ישעה  ה

(i)   ניתן להשעות באופן קבוע שחקנית אפילו שלא ניתנה השעיה אם לפי דעתו של השופט פעולה זו

 מוצדקת. 

(ii)  .שחקנית שהורחקה מהגרש לא רשאית להשתתף בהמשך המשחק 

(iii)  חייבת לעזוב את המגרש מיד. מורחקת שחקנית 

(iv)  לחזור לאזור  תהיה רשאית ולא אצל בעלי התפקידים בספסל הקבוצה שלה   השחקנית תתייצב

 המשחק. 

 מסוכן משחק 

שחקנית אחרת.    של  הבטיחות על  פעולה, מכוונת או מקרית, שיכולה להשפיע  בכל אסור לשחקנית לנקוט
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 : ל  מוגבלות  אך אינן , לכלול עשויות   אלו  פעולות

(i) מכה בשחקנית עם כל חלק מהגוף.  ,גרימה למעידהגרוף, בעיטה, א 

(ii) ידי חסימת דרכה.-גרימת נפילה של שחקנית בעודה באוויר על 

 .  הרחקתהבמקרים רציניים ואזהרת השחקנית או השעייתה או  מסירת עונשין סנקציה: 

 אשר שוכתב "  המשחק  תקנון " המסמך  את מחליף :למשחק מנחים  קווים'  א נספח

 שופטים נספח ב': סימני ידיים של 

 הטקסט תוקן ל: 

 Centre-של הנכון  . מיקום לא 10

 . נבדל או שבירה 11

 ללא נגיעה בכדור במהלכה . כדור מעבר שליש או מסירה מהאמצע 12

 נספח ג': מונחים של שופטים

 . הפרות במקרים של מונחים לשימוש השופטים הוגדרו 

 


