לכבוד
//0//9/1
כח' באב תשע"ו

מנהל המוסד /רכז הספורט

שלום רב,
הנדון :אליפות המינהל לחינוך התיישבותי ועלית הנוער בקטרגל בנות חט"ע
תשע"ז

השנה אנו שוב ממשיכים את פעילות הקט-רגל לבנות .
 מצ"ב לוח משחקים
 תקנון
 טופס רישום תלמידים
 שימו לב לבתים ב-ג
 משחקי  ///הגמר והגמר יתקיימו באותו יום.

בכבוד רב
מנחם דרוקר
מפקח על קידום הספורט בפנימיות
העתקים:
ד"ר בני פישר
מר רון פרייזלר
גב' עינת כרמי/מדריכת בנות
מפקחים

לוח זמנים קט רגל בנות תיכון  -אחראים ומקומות אירוח
בית א
מקום המשחקים :מנו"ף
מורה אחראי  :אלי ינקו טלפון250-6820058 :
שעה תוצאה
תאריך
יום
הקבוצות המתמודדות
מס'
12:22
02-11-0218
ג'
מנו"ף –גליל מערבי
1
12:05
02-11-0218
ג'
ראמה – מפסיד 1
0
11:02
02-11-0218
ג'
ראמה -מנצח 1
0
 מקום ראשון בבית עולה ל  2/1-הגמר
בית ב
מקום המשחקים :חוות הנוער הציוני/ירושלים
מורה אחראי  :סימון טלפון250-0022682 :
שעה תוצאה
תאריך
יום
הקבוצות המתמודדות
מס'
12:22
0211110218
ג'
חוות הנוער – בואייר
1
 מנצחת המשחק עולה ל משחק מוקדם בשלב  2/1הגמר נגד המנצחת בבית ג'
בית ג
מקום המשחקים :נהלל
מורה אחראי  :יגאל לוי  :טלפון250-5000320:
שעה תוצאה
תאריך
יום
הקבוצות המתמודדות
מס'
12:22
0211110218
ג'
נהלל –עמקים/תבור
1
 מנצחת המשחק עולה ל משחק מוקדם בשלב  2/1הגמר נגד המנצחת בבית ב'
בית ד
מקום המשחקים :מקווה ישראל
מורה אחראי  :מזרחי ניסים טלפון252-8632002 :
תאריך
יום
הקבוצות המתמודדות
מס'
0211110218
ג'
הדסים  -מקווה כללי
1
0211110218
ג'
מוסינזון -מפסיד 1
0
0211110218
ג'
מוסינזון – מנצחת 1
0
 מקום ראשון בבית עולה ל  2/1-הגמר
בית ד
מקום המשחקים :הדסה נעורים
מורה אחראי  :חנן רותם טלפון250-0013225 :
תאריך
יום
הקבוצות המתמודדות
מס'
0211110218
ד'
נעורים -בן גוריון
1
0211110218
ד'
נווה הדסה–מפסיד 1
0
0211110218
ד'
נווה הדסה  -מנצח 1
0
 מקום ראשון בבית עולה ל  2/1-הגמר

 2/1גמר  +גמר
מקום המשחקים :טרם נקבע
 תאריך15/10/0218 :

שעה
12:22
12:05
11:02

תוצאה

שעה
12:22
12:05
11:05

תוצאה

תקנון משחקים תשע"ז (מעודכן)
 .2מידות המגרש :אורך  12-04מ' רוחב  22-12מ' שערים :שערי כדור יד חוקיים.
 .1מספר המשתתפים 0 :שחקני שדה  +שוער.
 .3משך המשחק 22 x 1 :דקות  3 +ד' הפסקה להחלפת מגרשים.
 .0כדור המשחק :כדורגל רגיל מספר . 2כדור המשחק באחריות הקבוצה המארחת.
 .6התחלת המשחק מאמצע המגרש .אי אפשר להבקיע שער ישירות מבעיטת הפתיחה או
מהוצאת חוץ.
 .7לא קיים חוק הנבדל.
 .8לכל השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השער.
 .9רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער (תחום ה ) 6 -וזאת לא יותר מ 2
שניות.
 .24אפשר להשיג שער מבעיטת שוער .מותר לשוער להתחיל את המשחק ברגל .מותר להוציא
כדור ע"י השוער מעבר לחצי מגרש בעזרת היד.
 .22חוץ וקרן יבוצעו ע"י בעיטה כאשר הכדור מונח על הקרקע .בבעיטת עונשין :על שחקן
היריב לעמוד במרחק של  3מ' מהכדור.
 .21עבירה בתחום ה 6 -העונש הוא פנדל .במרחק של  7מ' מקו השער.
 .23במהלך המשחק ניתן להחליף את כל השחקנים כולל שוער ,מתוך רשימת השחקנים
שהוגשה לשופט לפני תחילת המשחק .אין הגבלה על מספר ההחלפות לשחקן אחד במשך
המשחק.
 .20לכל קבוצה יש זכות לפסק זמן של דקה בכל מחצית.
 .22אזהרה :ע"י כרטיס צהוב  1 .כרטיסים צהובים באותו משחק יורחק השחקן ולא ישחק
במשחק הבא.
 .26הרחקת שחקן( :בכרטיס אדום) השחקן לא יחזור למגרש עד סוף המשחק .שחקן מחליף
יכנס לאחר  1דקות מרגע הרחקת השחקן .השחקן המורחק לא יוכל לשחק במשחק הבא.
התנהגות לא ספורטיבית של מאמן או מורה – יורחקו ע"י שופט המשחק.
לא יורשה להשתתף או להדריך את הקבוצה עד לסוף הטורניר וזאת ללא זכות ערעור.
 .27ההופעה למשחק :בתלבושת ספורט מלאה ואחידה וממוספרת .יש להביא סט חולצות נוסף
בצבע שונה .מגיני עצם שוק חובה.
 .28ניקוד בשיטת ליגה :ניצחון=  3נק' תיקו=  2נק' הפסד=  4נק'
 .29במקרה של שוויון נקודות בשיטת ליגה בין שתים או שלוש הקבוצות ,בתום
המשחקים יתקיים דו קרב של  3בעיטות עונשין עד להכרעה .אין משמעות
להפרש השערים.
 .14במקרה של שוויון במשחק בשיטת הפסיד יוצא לא תתקיים הארכה .מיד תינתנה לכל
קבוצה
 3בעיטות מ 7 -מ'  .זכות הבעיטה ניתנת לכל שחקני הקבוצה .גם לשחקנים אשר לא סיימו
את המשחק שחקן מורחק לא יורשה לבעוט.
 .12על הקבוצה להופיע  22ד' לפני תחילת המשחק עם מורה מלווה וטופס רשימת משתתפים
חתום ע"י מנהל ביה"ס .המורה חייב להיות נוכח במגרש במשך כל מהלך המשחקים.
 .11באחריות המורה המלווה להביא תיק עזרה ראשונה ומיכל מי שתייה.
 .13שיפוט :באחריות הועדה המארגנת .במידה ולא יגיע שופט ישפטו המורים לחנוך גופני.

לנצח ביושר – להפסיד בכבוד

טופס רישום קבוצתי למשחקי כדורסל כדורגל וקטרגל
הענף___________________ :
שם בית הספר________________:

גיל

___________________:

שם המורה לחנ"ג______________:

שם המאמן__________________:
שמות המשתתפים
שם משפחה
מספר מס'
חולצה
/

שם פרטי

תאריך לידה מס' ת.ז

כיתה

/
3
4
5
1
7
8
0
/9
//
//
/3
/4
/5
הריני מאשר בזאת כי:
 ./הרשומים לעיל הם תלמידים בבית ספרנו .
 ./התלמידים הרשומים בטופס מבוטחים בביטוח תאונות אישיות (חוזר מנכ"ל ז' התשמ"ח)
 .3כל הפרטים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים .
 .4התלמידים הרשומים בטופס כשרים מבחינה רפואית .
 .5ידוע לי שנבחרת בית הספר חייבת להופיע עם מורה מלוה ותלבושת אחידה.
שם מנהל/ת בית הספר_______________:
המנהל____________:
חותמת בית הספר__________________:

חתימת
תאריך______________:

