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 גולאתקנון פאפ
 

 

 התשלום הינו החל מיום הרישום ועד לסוף הפעילות.  .1

 כל נרשם שאינו מעוניין ברכישת ביטוח חייב לחתום על טופס ויתור ביטוח. .2

יהיה מחויב לשלם עבור ביטוח מתאמן אשר אינו מעוניין לחתום על טופס ויתור ביטוח,  .3

 .אין החזר כספי בגין ביטוח משום סיבה שהיא- שעמותת הספורט תרכוש עבורו.

 ולהחזירם במועד אחר.  העמותה רשאית ע"פ שיקול דעתה לבטל משחקים .4

לא יינתנו החזרים כספיים ו/או משחקים חלופיים בגין אי הגעה של מתאמן מכל סיבה  .5

 שהיא.

ניתן לבטל השתתפות וזאת בהמצאת טופס מתאים המצוי באתר העמותה. הביטול יכנס  .6

דמי ₪  188בגין ביטול יגבו לתוקף בחודש העוקב להמצאת הטופס במשרדי העמותה. 

 .ביטול

 .אין החזר כספי בגין ביטוח ותלבושות .7

 תנאי השתתפות

 .בגבעתיים החינוכי הרלוונטים לומדים במוסד רשאים להשתתף אבות אשר ילדיה .1

 במידה ולהורה יש שני ילדים בשני בתי ספר שונים יבחר האב באיזה קבוצה להשתתף. .2

 

 הרכב הקבוצות

  .שחקנים 10כל קבוצה תמנה עד שחקנים ו 7פתיחת קבוצה מותנת במינימום  .1

הדבר ינים להירשם לליגה, ישחקנים אשר יהיו מעונ 10במידה ובבית ספר מסוים יהיו מעל  .2

 .נהלת הועדה של ליגת הפאפאגולידון במ

 הופעה

 של ליגת הפאפאגול ובנעלי ספורט תקניים. ל קבוצה תופיע עם מדי הקבוצהכ .1

, תגיש כל קבוצה לשופט את כרטיסי הליגה של השחקנים האמורים לפני תחילת כל משחק .2

 להשתתף באותו משחק.
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למגרש בו מיועד להתקיים כל משחק יחל בשעה שנקבעה לו . על כל קבוצה להגיע  .3

דקות לפני תחילת המשחק . לא תגיע אחת הקבוצות בזמן שנקבע לפתיחת  15המשחק, 

דקות מעבר לזמן  15שחקנים, ימתין השופט  3-המשחק, או שהרכבה יהיה פחות מ

שנקבע לתחילת המשחק ואם לא התייצבה קבוצה בהרכב כאמור לעיל, לא יקיים השופט 

 .המשחקאת 

חילה את המשחק בחוסר, תהיה רשאית לצרף שחקנים כדי להשלים את קבוצה שהת .4

שחקנים, גם לאחר תחילת המשחק ובלבד ששחקנים אלו נרשמו בטופס  5-ההרכב ל

 .המשחק

 ועדת חריגים: 

 הספורטאים הבאים יעברו ועדת חריגים: .1

 תושבי חוץ

 תושבי גבעתיים ללא ילדים 

 הילדיםתושבי גבעתיים עם ילדים בגני 

 רק לאחר אישור ועדת החריגים 1בכל קבוצה ניתן לרשום עד חריג  .2

  תקנון המשחק

 

 .תלםב סככההמשחקים יתקיימו ב

 .מ(2X3) מ' השערים שערי כדוריד חוקיים 15 - 25מ' רוחב ,  25 - 40: מידות המגרש .1

 שחקנים מחליפים(. 2 +עד שחקנים 5) סה"כ שחקני שדה ושוער  4: מספר המשתתפים .2

 שחקנים )כולל שוער(. 5בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות לפחות  1.2

 . כל מחצית ותדק 14משך זמן המשחק  - משך המשחק .3

 הפסקה . ותדק 5

 אין פסקי זמן! .4

:  באמצע המגרש ע"י שחקן שיבצע בעיטה ממצב נייח במרכז שדה התחלת המשחק .5

להבקיע שער ישירות המשחק לתוך מחצית שדה המשחק של היריב. אי אפשר 

 מבעיטת הפתיחה .

 לא קיים חוק נבדל . .6

 תבוצע בעיטה מהמקום שהכדור יצא את תחומי המגרש. - הוצאת חוץ .7

 חידוש משחק מחוץ אך ורק ברגל. 

יבוצע ע"י בעיטה ברגל בכדור המונח על הארץ כשהיריב עומד  - בעיטת עונשין וקרן .8

 מ' מהכדור. 5לפחות 
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לשער מכל חלקי המגרש )אין להשיג שער ישירות מבעיטת  : אפשר לבעוטבעיטה לשער .9

 בשחקן בדרך. אלא אם כן נגע שוער או מבעיטת חוץ(

יכול השוער לחדש את המשחק עם היד ולא עם הרגל הכדור חייב לצאת  -בעיטת שער .11

אולם לשוער אסור מחוץ לרחבת העונשין, מותר לשחקו הגנה להחזיר אחורה לשוער 

 היד.להרים את הכדור עם 

:  חידוש המשחק ע"י השוער לאחר יציאת הכדור החוצה מקו חידוש המשחק ע"י השוער .11

 שנ' לכל היותר ) לכל שטח המגרש( . 4תוך  בזריקה ביד הרוחב יהיה

)השופט מבצע ספירה ידנית עם האצבעות( בעיטה  במידה ולא שיחרר את הכדור בזמן 

 בלתי ישירה לטובת ההתקפה.

 זמן שהקבוצה היריבה בפיגור.זה מונע בזבוזי  

:  שוער רשאי להחליף את תפקידו עם שחקן אחר בתנאי שרשות השופט החלפת שוער .12

 ניתנה, לאחר בקשה מראש, ובתנאי שהחילוף נעשה בעת הפסקת משחק .

אפשר באופן חופשי שהכדור לא במשחק או בהפסקה זמנית ע"י  החלפת שחקני שדה         

 ט .בקשה וקבלת רשות מהשופ

 מטרים . 7-בעיטה מ :עונש עבור עבירה בתוך הרחבה .13

 פנדל(.-זה בעיטה ישירה )ברחבה-נגיעת יד .14

אך יכול ענישה אישית השחקן סיים את חלקו במשחק -כרטיס צהוב שני ואדום לאותו שחקן .15

 לשחק במשחק הבא של קבוצתו.

מניעת הזדמנות ודאית, הצלת כדור מקו השער עם היד  או -סיבת הרחקה -כרטיס אדום ישיר 

כל לשחק במשחק הבא ויוענישה אישית אדום -לחלופין הכשלת השחקן האחרון בדרך לשער

 . של קבוצתו

דקות הרחקה  2 המקרים הנ"ל במידה והקבוצה שלה הורחק השחקן קיבלה גול בתוך 2-ב

דקות ולא קיבלו גול רק השופט נותן  2חקן אחר מהקבוצה, במידה ועברו מכניסים מידית ש

את הרשות להכניס שחקן אחר בכל אופן אסור להיכנס לבד למגרש רק השופט קובע מתי 

 להיכנס למגרש!

כרטיס אדום על פגיעה גופנית בשחקן יריב, קללות, התנהגות אלימה לשופט המשחק או  .16

בשופט ובשחקני הקבוצה היריבה אותו שחקן מורחק לכל כל התנהגות ופגיעה גופנית 

במידה ומקרה זה קורה פעמיים באותה בקבוצה, הקבוצה תיפסל ולא תוכל !!! העונה

 להמשיך את השתתפותה.
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ועדת ו(ידון עינינו ב16על כל מקרה שחקן אשר התנהג בצורה לא הולמת )ראו סעיף  . 17

 בליגה.המשמעת של הליגה בה יוחלט על המשך דרכו 

שיסתיים המשחק ששוחק  יתבצע מחוץ למגרש ולאחר החימום ומתיחות לפני משחקים .18

 לפניהם יקבלו כמה דקות חימום עם כדור לפי שיקולו של השופט.

  לשופט יש אפשרות להתחיל משחק מידית במידה ויש עיכוב בזמנים . 

  .תחסכו אנרגיה ותגיעו בזמן אז זה אך ורק השופטבכל אופן מי שמחליט על זמני המשחקים         

 .ההופעה למשחקים בתלבושת ספורט מלאה וממוספרת תלבושת: .19

 חובה!!! הנעליים המותרות הן: -חולצות אחידות ומכנסי ספורט אחידים  

נעלי קט רגל, נעלי כדורגל, נעלי בד, נעלי אימון בעלות עור רך, נעלי ספורט בעלות  

 סוליות גומי או חומר דומה .

 אסור לשחק יחפים או בסטופקס!!! .21

נקו' עבור  1-נק', עבור תיקו ב 3-: עבור ניצחון תזכה הקבוצה ב ניקוד בשיטת ליגה .21

 לחובה(. :03) נקודה -1 -נק' ועבור הפסד טכני  0הפסד 

 .אך לא חובה:  מומלץ לשחק עם מגיני עצם  מגני עצם .22

 ע"פ שריקת השופט וחצי דקות 5חילוף מתבצע כל  .23

 מיוחדים:מקרים 

הקבוצות משלימות להרכב  2שחקנים כל אחת ומובקע שער,  4 –אם שתי הקבוצות משחקות ב 

שחקנים כל אחת ומובקע שער, שתי  3-קבוצה. אם שתי הקבוצות משחקות ב שחקנים בכל 5של 

 הקבוצות רשאיות להוסיף שחקן אחד בכל צד.

הקבוצות משלימות  2 –(, והובקע שער  4-4, 3-3הקבוצות עם אותו מספר שחקנים)  2אם 

 שחקנים בכל קבוצה. 5להרכב של 

 המשחק יימשך ואף קבוצה לא תוסיף שחקן. –אם לקבוצה המבקיעה יש פחות שחקנים 

דקות מהרחקת השחקן דלעיל, או לאחר ספיגת שער חובה,  2שחקן מחליף יצורף למשחק בתום 

 על פי המוקדם ביניהן .

שחקנים המשחקים נגד שלושה והקבוצה הגדולה יותר מבקיעה שער,  5במצב של           

 .שחקנים להוסיף עוד שחקן אחד בלבד 3כולה הקבוצה בעלת י

 שיטת הדירוג

 0 –נקודה והפסד טכני  1נקודות, הפסד מקנה  2 -נקודות. תיקו  3ניצחון במשחק מקנה  .1

 נקודות.
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 ת הרב ביותר, תזכה במקום הראשוןקבוצה אשר תזכה עם סיום המשחקים במספר הנקודו .3

 ובתואר אלופת המחוז ו /או הבית והקבוצות במקום השני ואילך , ידורגו בהתאם למספר

 הנקודות שזכו.

אם לשתי קבוצות , יהיה מספר נקודות שווה , תדורג ראשונה הקבוצה בעלת הפרש  .4

 הטוב ביותר. השערים

ראשונה, הקבוצה בעלת מספר הניצחונות הרב אם גם הפרש השערים יהיה זהה, תדורג   .4

 ביותר.

במקרה ולשתי הקבוצות יהיה מספר נקודות שווה , הפרש שערים שווה ומספר ניצחונות   .5

 תדורג ראשונה הקבוצה שהבקיעה יותר שערים. - שווה

במקרה ולשתי הקבוצות יהיה מספר נקודות שווה, הפרש שערים שווה, מספר ניצחונות   .6

ושיוויון במספר השערים שהובקע ע "י כ "א מהן , תדורג ראשונה הקבוצה שניצחה  השוו

 במשחק ביניהם.

 במידה ועדיין יימשך השיוויון ייערך משחק מכריע בין שתי הקבוצות. במשחקי הספורטיאדה, .8

 מ', אשר ייערכו לפני המשחק 7 -מבמקום משחק מכריע, יוזמנו הקבוצות לבעיטות הכרעה 

 נצחת מביניהן, בשלב הבא.המיועד למ

 תאריכי משחקים ושעות

שחקים מוקדם מידי אך לא י מפגשים על מנת לא להתחיל את הממחזורי הליגה יפוצלו לשנ

 לסיימם מאוחר מתוך התחשבות בשחקנים ובשכנים.

הליגה יתקיימו אך ורק בימי  מחזורי 22:00ויסתיימו בשעה  19:30המשחקים יתחילו בשעה 

 למעט מיקרים מיוחדים של חופשת חג או שבתון. שלישי

אפ או דרך ל כך תימסר למנהלי הקבוצות בווטסשחקים והודעה עבימי גשם לא יתקיימו מ

 אתר האינטרנט של העמותה או באפליקציה.

 משחקים. 21הליגה תשוחק לאורך השנה בשלושה סיבובי משחקים כך שלכל קבוצה יהיו 

 באחריות הקבוצות ולא באחריות מנהלת הליגה.אימונים ומשחקי אימון יהיו 

 לעמותה יש את הזכות לשנות את יום המשחקים, השעה והמקום כתוצאה מאילוצים שונים.


