
 

 

 

 
 

 

 תקנון טורניר אליפות אריאל הפתוחה לבוגרים בקט רגל

 ערכי היסוד

 כל גילוי של אלימות גורר הרחקה אוטומטית מהפעילות. –אין אלימות  

 שיטת הניקוד 

 נקודות. 3-ניצחון מזכה ב 

 נקודות. 1-תיקו מזכה ב

 נקודות. 0-ב הפסד מזכה 

 לחובה(. 0:5) נקודות  0-ב הפסד טכני מזכה 

 שלב בתים -שוויון במשחקים  

בסיום משחקי המוקדמות )שלב בתים( במקרה של שוויון נקודות בין שתיים או יותר קבוצות בבית, ייקבע 

 הדירוג בטבלת הליגה כמפורט להלן:

 תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק/ים בין הנוגעות בדבר.: במקרה של שוויון נקודות בטבלה , 1שוויון 

 : במקרה של שוויון נוסף, ייקבע הדירוג בטבלת הליגה על פי הפרש השערים.2שוויון 

 : במקרה של שוויון נוסף, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר שערים רב יותר.3שוויון 

 .: במצב שבו יש שוויון נוסף תתקיים הגרלה4שוויון 

  חצי גמר וגמר - שוויון במשחקים 

מטר( בין  6-במידה ולא תהיה הכרעה לא תתקיים הארכה ומיד בתום המשחק יערך דו קרב פנדלים )מ 

  הקבוצות, פנדל אחד לכל קבוצה לסירוגין עד להכרעה.

 



 

 

 

 

 

 4כדור מספר  -כדור המשחקים  

 באחריות הקבוצה: 

רישום קבוצתי, מלא על כל פרטיו, וחתום ע"י גוונים קבוצה ללא טופס  יש למלא טופס רישום. .1

 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-אי אריאל, לא תוכל להשתתף במשחקים.

  חמישה שחקנים במגרש. ארבע שחקני שדה ושוער. .2

 .15-ולא יותר מ 7-רשימת שחקני הקבוצה. לא פחות מ .3

  דק' לפחות לפני תחילת המשחק. 20על הקבוצה להתייצב  .4

 נעלי קטרגל. גרביים.   חולצה מכנסיים, -תלבושת ייצוגית מלאה ואחידה  .5

 משך זמן המשחקים 

  דקות מעבר בין משחקים. 4דקות למשחק ו 16 -שלב בתים וחצי גמר 

  דקות מעבר בין משחקים. 10דקות למשחק ו 30  -גמר 

 תקנון הרחקה 

  דקות ולאחר מכן חוזר למשחק. 2במשך  מידיתשחקן המקבל כרטיס צהוב מורחק 

  שחקן שהורחק בכרטיס אדום, יצא מזירת המשחק ולא ישב על ספסל המחליפים גם במשחק

 הבא של קבוצתו.

  

 ערעורים

 אין ערעורים 

 

 

 



 

 

 

 

 

 קט רגל -כדורגל אולמות  -חוקי משחק הפוטסל 
 

  הכדור

  

 "כבד" שלא קופץ. 4משוחק כדור מספר  , בפוטסל 5לא כמו בכדורגל שמשחקים בכדור 

          

                                                                                                                    חילופים 

                        

הגבלה וכמובן שחקנים יכולים להיות רשומים בטופס המשחק. החילופים הם ללא  12עד 

ששחקן ששיחק ויצא יכול לחזור לשדה המשחק ללא הגבלה.  שאפשר לעשות "חילופים חוזרים",

החילופים ייעשו רק ב"אזור ההחלפה" שנמצא ליד ספסל הקבוצה ושחקן שנכנס צריך לחכות 

קודם ששחקן שמוחלף יצא ואז כניסתו למגרש מותרת, אחרת ייענש השחקן בכרטיס צהוב 

 בירה נצברת.והקבוצה בע

  

 כדור חוץ או כדור קרן -הכנסת הכדור למשחק 

  

הכדור חייב להיות במצב סטטי על קו החוץ או על פינת הקרן. שתי הרגליים חייבות להיות מחוץ 

לשדה המשחק. כדור שזז לפני הבעיטה, מחייב את השופט לשרוק נגד לכדור עובר לקבוצה 

 היריבה.

  

 שניות 4חוק 

  

משחק )חוץ, קרן(, בבעיטות חופשיות, כדור שוער, על השחקן שמחזיק את בהכנסת כדור ל

שניות שאצבעותיו מורמות באוויר וכך יש  4שניות להתחיל לשחק. השופט סופר  4הכדור יש 

שניות, תהיה בעיטה בלתי ישירה לקבוצה  4שקיפות לספירה. אם המשחק לא שוחק לאחר 

 שניות בחצי שלו. 4היריבה. לשוער אסור להחזיק בכדור מעל 

  

 מטרים 5חוק 

  

 על השחקנים לשמור מרחק של חמישה מטרים בכדור חוץ,קרן, ובעיטות חופשיות.



 

 

 

 

  

 השוער

  

לשחקנים מותר להיכנס ולשוער מותר לצאת מאזור הרחבה, שוער חייב להוציא כדור מחוץ 

בעצמו את חצי  לרחבה ולא יוכל לנגוע בכדור שוב עד ששחקן היריבה נגע בכדור והשוער עבר

המגרש. שוער יכניס כדור למשחק רק בידו אלא אם כן תפס את הכדור בסיום התקפה ובמקרה 

  כזה יוכל להוריד כדור לקרקע ולבעוט.

   

 עבירות נצברות

  

העבירות הן נצברות וכל קבוצה יכולה לצבור חמש עבירות במחצית. בחמש עבירות הראשונות 

חופשיות מהנקודה שבה בוצעה העבירה. מעבירה שישית הקבוצה התוקפת מבצעת בעיטות 

פנדל", פנדל מעשרה מטרים מרחק -ואלך, כל עבירה תזכה את הקבוצה התוקפת ל"דאבל

מהשוער. אם הפאול בוצע קרוב יותר לשער מעשרה מטרים, אז יש אפשרות לבצע את הבעיטה 

הבועט לבין השוער.  פנדל" לא יעמדו שחקנים בין-מהנקודה שבה בוצעה העבירה. ב"דאבל

 במחצית ובהארכה העבירות מתאפסות.

  

 פסק זמן

  

 כל קבוצה יכולה לקחת פסק זמן אחד של דקה כל מחצית.

 

 גליצ'ים

, אך שחקן יכול לגלוש לכדור כדי למנוע את יציאתו מתחומי המגרש ,למשל, או אסורים בפוטסל

מותר לחסום כדור שיצא כבר מהרגל. אם היריב לא החזיק את הכדור באותו רגע של הגליץ', 

 השופט לא ישרוק לעבירה.

 כרטיס אדום  

שחקנים בלבד  4אם שחקן קיבל אדום, הוא לא יוכל לחזור לשדה המשחק וקבוצתו תישאר ב 

 הדקות. 2דקות או שהקבוצה היריבה תבקיע לפני סיום מועד  2)כולל השוער( במגרש במשך 



 

 

 

 

 

  - סימוני השיפוט בפוטסל

 


