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 סטריטבול פסח לזכרם של נדב ויובל

  '9:30החל מ 12.4.2019יום ו 

 באולם הגדול + מגרשים מקורים במשגב 

  8.4.19רישום מוקדם ללא עלות עד 

  )90רישום מאוחר )ביום התחרות בשטח .₪ 

 

 קטגוריות:

 ללא ספירת נקודות( -)חוויתי ג -ב 

 ה )צעירים יותר רשאים להשתתף(-ד 

 ז-ו 

 ט-ח 

 י' ומעלה 

 יפוצלו/יאוחדו קטגוריות. –במידה וירשמו קבוצות רבות או מעטות מידי לקטגוריה 

 :דגשים

 3-4 שחקנים בקבוצה 

 אחד רשום במועדון כדורסל משגב בכל קבוצה לפחות שחקן 

 מסלול קואורדינציה מאתגר לקטנטנים  

 

 נא להגיע בתלבושת אחידה לקבוצה ותלבושת בצבע נוסף

 הגרלות, פרסים והפתעות נוספות

 משחקים בבית המוקדם. 3לפחות 

 

 לו"ז:

 הגעה ורישום 9:30

 תחילת משחקים 10:00

 גמרים 11:30

 טקס סיום 12:00
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 נדב ויובל טורנירתקנון 

 

 כללי

 קבוצת גיל תחשב עפ"י השחקן הבוגר. 

 שחקנים. 4עד בכל קבוצה  •

 הנרשמות.הקבוצות יחולקו בסיבוב המוקדם לבתים בהתאם למספר הקבוצות  •

השיטה  – המפסיד יוצא )נוק אאוט(עם סיום משחקי הסיבוב המוקדם יתקיימו משחקי הצלבה בשיטת  •
 למספר הבתים. תקבע בהתאם

 .בדרך כלל יותר, לפחות ארבעה משחקים תשחקכל קבוצה  •

 שחקנים. 4בכל קבוצה עד  •

 .לשחק שהתחיל לאחר לקבוצה מקבוצה שחקן של מעבר אין •

 אחריות הקבוצות לעקוב אחר תכנית המשחקים. •

 על כל קבוצה להגיע עם תלבושת אחידה. •

 .בצד להתחמם אפשר, הזמנים ללוח בהתאם חימום זמן לשחקנים יינתן לא משחק כל לפני •

 

   3*3המשחק חוקי •

 אורך קווי לכיוון הקופצים השחקנים פני כאשר ,השופט י"ע ביניים כדור בהקפצת יפתח המשחק •
 .המגרש

 שיפוט עצמי, במקרה של מחלוקת השופט יחליט. •

 במצב ביניים יקבע ה'חץ' למי שייך הכדור. •

 ברוטו. דקות 5 זמן כל משחק •

 ראשונה סל שקולעת זהב )הקבוצה סל ידי על המשחק יוכרע דקות 5 לאחר שוויון של במקרה •
 .א"פיב חוקי לפי 'חץ'ל בהתאם לקבוצה יעבור הדקות 5 סיום לאחר ,הראשון הכדורמנצחת(. 

 השנייה )אין "שרשרת"(.  לקבוצה הכדור יעבור סל לאחר •

 הכדור של מסירה =ק')צ . באמצע )אין הוצאות חוץ( 3מחוץ לקשת ה  "ק'צ" לאחר  תתחיל התקפה כל •
 . מוכנה( ההגנה שקבוצת לוודא הגנה לשחקן התקפה משחקן

 .זמן יפסק אין •

 .אישור השופטב וצרע המשחקכש הגבלה ללא לעשות חילופים ניתן •

)בהתאם לזמן  דעת שיקול פ"ע שניות מספר להוסיף הסמכות תהיה שופט לכל החוקי הזמן בתום •
 .שבוזבז(

כאשר הכדור עובר מקבוצה לקבוצה )ריבאונד הגנה או  הנקודות 3 לתחום מחוץ הכדור את להוציא יש •
 :חטיפה(.

 משחק(. בתחילת רק )בייניים א"פיב בחוקי כנהוג חץ לפי לקבוצה מקבוצה בכדור שליטה העברת •

 החדש שהשחקן בתנאי ) שחקנים 3 בה שיש לקבוצה פצוע )רק שחקן להחליף אפשרות יש •
  בטורניר השתתף לא

 על פי גיל השחקן הבוגר -כדור המשחק •

 

 : עונשין עבירות

 נקודות. 2השווה  אחת עונשין זריקת תיפסק , זריקה בעת בעבירה •
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 .לנקודה תחשב עונשיןה זריקת  ,וסל עבירהבמצב של  •

וכדור נשאר אצל הקבוצה  נק'( 2)= אחת עונשין זריקת   -/ עברה טכנית ספורטיבית בלתי עבירה •
 העברה. נפסקהשלזכותה 

 .אישיות עבירות 5 בגין שחקן יציאת אין •

 .נק'( 2)=  אחת עונשין זריקת תיפסק הקבוצתית רביעיתה מהעבירה החל •

, )זמן )בזבוז התקפית יוזמה חוסר על החליט אם היריבה לקבוצה הכדור את להעביר זכות לשופט •
 .מוקדמת אזהרה לאחר

 יוכל המורחק השחקן  מהמגרש בעקבות התנהגות בלתי ספורטיבית. שחקן להרחיק סמכות יש לשופט •
 .קבוצתו של הבא במשחק רק לשחק לחזור

 .הטורנירכל מ מידית יורחק בקטטה שישתתף שחקן •

 . הטורנירכל מ מידית תורחק בקטטה שתשתתף קבוצה •

 

 


