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 נוסח בעזרת כרמלה שלו

 

 ליגת מתנ"ס  נקאמשחק הפטל חוקים

  

קבוצה רשומה שמית , השחקנים בקבוצה זו משחקים במהלך עונת הפעילות רק בקבוצה שבה נרשמו. 

   שחקנים יכולים להחליף שחקן רק במידה ולא היו רשומים בקבוצה אחרת. 

  חוקים בהתייחס למעגל עמדת ההטלה –התחלת משחק  –1סעיף 

 תהיה הראשונה להטיל את הכדורון )קושונה(.חליט איזו קבוצה על השחקנים לערוך הגרלה כדי לה

מעגל על הקרקע באופן שרגליו  או ממקם בקבוצה שזכתה בהגרלה בוחר את נקודת ההתחלה ומסמן  שחקן 

 של כל שחקן יכולות להתאים במלואם לתוך המעגל. 

 .המותרת לקבוצה ,המטרהכדורון  ה חד פעמית שלהטלכולל לכל המשחקון מעגל זה, מיועד  

 .מכשול מכלמרחק העולה על מטר אחד בחייב להיות מעגל זה 

 מעגל ההטלה נחשב כחלק מתחומי המגרש. 

רגלי השחקנים חייבות להימצא לגמרי בתוך המעגל, ללא נגיעה בקו היקף המעגל, ואסור שיעזבו אותו או  

 שמחוץ למעגל עם חלק כלשהו של הגוף. בקרקעשיורמו מהקרקע עד שהכדור שהוטל נוגע במגרש. אין לגעת 

)קושונה( על ידי אחד מחברי הקבוצה אינה מחייבת את אותו השחקן להיות הראשון מטרה   הטלת כדורון 

 שמשחק.

 להטלת כדורון המטרה )קושונה(חוקים בהתייחס  – 2סעיף 

 מטרים מקסימום  10-מטרים מינימום ל 6 :המרחק  .א

 הטלת קושונה פעם אחת . - הקבוצה המשחקת .ב

 את הקושנה היכן שרוצה . מניחההטלת הקושונה לא עמדה בחוקים , הקבוצה היריבה  .ג

   מטר מכל מכשול ומהגבול 1כדורון המטרה )הקושונה( חייב להיות במרחק מינימום של  .ד

 הקרוב ביותר לשטח המגרש אסור למשחק.              

 מכשול מכל מטר 1/2 של מינימום במרחק להיות חייב( הקושונה) המטרה במשחק על זמן כדורון .ה

 .למשחק אסור המגרש לשטח ביותר הקרוב  מהגבולמטר ו

 להיות בקו ישר למעגל ההטלה  לא חייבכדורון המטרה )קושונה(  .ו

 יישום חוקים בעקבות פסילת כדורון מטרה – 3סעיף 

 אם במהלך משחקון כדורון המטרה נפסל, אחת משלוש ההוראות הבאות תיושם: 

 נותרו כדורים לשתי הקבוצות, המשחקון מבוטל. .א

    לקבוצה אחת, אזי קבוצה זו זוכה במספר הנקודות כמספר הכדורים שנותרו נותרו כדורים רק .ב

 לה לשחק.      

 לשתי הקבוצות לא נותרו כדורים לשחק, המשחקון מבוטל. .ג

 כדורים במשחק  – 4סעיף 

 נשים או מעורב( שחקנים )גברים, 3המשחקים ייערכו בין קבוצות בנות  .א

 כדורים 2 להטיל רשאי יהיה שחקן , כלכדורים  6לכל קבוצה  .ב

 .בלבד כדורים 4 יוטלו בקבוצה שחקנים 2 רק שיש במקרה  .ג
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 כדורים פסולים – 5סעיף 

 כל כדור שעובר לתחום שטח אסור פסול מאותו רגע.  .א

הכדור יחשב לגמרי פסול רק אחרי שעבר במלוא  כדור הנמצא על גבול המגרש החוקי יחשב לכדור תקף. .ב

היקפו את תחומי המגרש החוקי, קרי כשהוא ניצב במלואו מעבר לגבול כאשר מביטים עליו ישירות 

 מעליו. 

תקל במסלולו אם כדור חוזר לתחומי שטח המגרש החוקי, בין עקב שיפוע של במגרש, או בגלל שהוא נ .ג

  מהמשחק מידיבאופן   במכשול כלשהו, נייד או נייח, כדור זה יוצא

שכדור אחר הוטל   יש להוציא מיד מתחומי המגרש כל כדור שנפסל. עם זאת הכדור ייחשב לתקף ברגע .ד

  ע"י הקבוצה היריבה.

 זמן מאושר לשחק –6  סעיף

 נקודות  9משחקים עד  .א

 על זמן מוגדר מראש .בהתאם להחלטת המארגנים ניתן לשחק  .ב

זמן זה לאחר הטלת כדורון המטרה, יש לכל שחקן פרק זמן של דקה להטלת הכדור שלו.  .ג

יש צורך למדוד נקודה, מרגע סיום  אם שהכדור או כדורון המטרה הקודם נעצר, או  מרגע  מתחיל

 מדידה.

 .כדורון המטרה להטלת  תקפות גם  אותן הדרישות .ד

 משחק במהלך וצופים שחקנים התנהגות –7 סעיף

 .מוחלט שקט על לשמור והשחקנים הצופים חייבים כדור להטיל לשחקן המותר החוקי הזמן במשך .א

 שעומד לשחקן להפריע שעלול דבר כל לעשות ולא ידיים להניע, מלצעוד עלהימנ חייבים היריבים .ב

 .לשחק

 .המטרה כדורון לבין ההטלה עמדת בין לעמוד מותר ההטלה בעמדת הניצב של קבוצתו לשחקני רק    

 ובשני, השחקן מאחורי או( קושונה) המטרה לכדורון מעבר להישאר חייבים היריבה הקבוצה שחקני .ג

 .מהשני האחד לפחות מטר 2 של ובמרחק המשחק לכיוון ביחס מעלות 45בזווית של , המקרים

  שחקן מטיל כדור שאינו שייך לו -8סעיף 

 ששייכים לו בעת המשחק מוזהר. הכדור שהוטל תקף אך חייבים להחליפושחקן המטיל כדור אחר מאלה  

 מייד, ובמידת האפשר בתום שלב המדידה.   

 מדידת נקודות –9  סעיף

 המדידה לקביעת הנקודה תתבצע ע"י השחקן ששיחק אחרון או ע"י אחד מחבריו לקבוצה.  

חקן זה. ללא קשר למצב הכדורים שיש ליריבים עדיין יש זכות לבצע מדידה חוזרת אחרי שבוצעה ע"י ש

 סופית.  למדוד, ובכל שלב במהלך המשחקון, ניתן לבקש את חוות דעתו של שופט והחלטתו תהיה
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  כדורים שהוזזו  –10 סעיף

  אסור לשחקנים להרים כדורים חוקיים שהוטלו, לפני סיום משחקון. 

ושייכים לקבוצה היריבה ייחשבו כנקודות.  בידי קבוצה לפני הסכמה בסיום משחקון, כל הכדורים שהורמו 

 לא תתקבל.  פסולים. שום תלונה בנושא זה הינם  בעלת הכדוריםע"י הקבוצה לפני הסכמה, כדורים שהורמו 

 

 כדורים במרחק שווה מכדורון המטרה )קושונה( – 11סעיף 

 ונמצאים במרחק  יריבות  שייכים לקבוצותכאשר שני הכדורים הקרובים ביותר לכדורון המטרה )קושונה(  

 זהה מכדורון המטרה, יחולו שלושת ההוראות הבאות: 

אם לא נותרו לשתי הקבוצות כדורים לשחק במשחקון, המשחקון מבוטל וכדורון המטרה )הקושונה(  .א

 את כדורון המטרה במשחקון הקודם )המבוטל(.  שהטילה  שייך לקבוצה

בלבד, היא תטיל אותם ותזכה במספר נקודות כמספר הכדורים  אם נותרו כדורים לקבוצה אחת .ב

  הקרובים יותר לכדורון המטרה )קושונה( מהכדור הקרוב ביותר של הקבוצה היריבה.

 ולאח"כ,  מטילה כדור נוסף, צה שהטילה את הכדור האחרוןאם נותרו כדורים לשתי הקבוצות, הקבו .ג

לאחת מהן. כאשר רק לאחת מהן נותרו   היריבה, וכך הלאה לסירוגין עד שהנקודה תוקנה  הקבוצה

  עדיין כדורים יחול ההסדר שנקבע בפסקה הקודמת.

אם, אחרי השלמת משחקון, אף כדור לא נמצא בתחום המגרש החוקי, המשחקון מסתיים בתיקו  .ד

 אפס נקודות.

  

  

  

  

  

 בהצלחה !

 

  

 

  

 

 

  
 

 


