הנחיות לקבוצות ,מפקחים/משקיפים ושופטים  -ליגת העל
עונת 2019-2020
.1

.2

כללי
.1.1

המשחקים יתקיימו על פי חוקת הכדורעף התקפה.

.1.1

יש להקפיד ולפעול בהתאם לפרוטוקול המשחקים (נוהל ונוהג) ,ההנחיות
והחוזרים ותקנון האליפות ,אשר יפורסמו מעת לעת .נהלים אלו יגברו על
החוקה התקפה באישור הנהלת איגוד הכדורעף.

.1.1

תוקף ההנחיות לעונה הנ"ל תקפות כל עוד לא פורסמו הנחיות אחרות.

לוחות זמנים
.1.1

.3

המפקח/משקיף ,הרשם ,והשופטים יהיו נוכחים במגרש לפחות  40דקות
לפני שעת תחילתו הרשמית של המשחק (על המפקח/משקיף לדווח על זמן
הגעת השופטים) .השופטים יהיו לבושים במדי השיפוט .במקרה ואין
מפקח/משקיף ,והשופט מגיע פחות מ 10-דקות לפני שעת המשחק שנקבעה,
הקבוצה הביתית תדווח על כך.

אולם
.1.1

חדר הלבשה לשופטים  -באחריות הקבוצות המארחות לדאוג לחדר הלבשה
נקי הניתן לנעילה ע"י השופטים.

.1.1

חדר הלבשה לקבוצה האורחת  -על הקבוצה המארחת לדאוג לחדר הלבשה
נקי ,שירותים נקיים ומקלחות עם מים חמים.

.4

בעלי תפקידים
.4.1

מפקח

 .4.1.1ימונה מטעם איגוד הכדורעף במשחקי ליגות העל.
 .4.1.1במידה ולא ימונה מפקח ,יקבל השופט הראשי את סמכויות המפקח.
 .4.1.1לפני תחילת המשחק על המפקח לבדוק את תנאי המגרש והציוד (במקרה
שאין מפקח ,חובה על השופט/ים לבצע את בדיקת המגרש והציוד).
 .4.1.4השופטים יבקשו את אישור המפקח להתחיל במשחק לפני טקס הצגת
השחקנים.
 .4.1.4טרם תחילת כל מערכה יוודא השופט העוזר העברת מערכי הקבוצות
למפקח (טופס עמידה ).
.4.1

שופטים

 .4.1.1על השופט חלה חובת דיווח לאתר האיגוד על תוצאת המשחק מיד בסיומו.
 .4.1.1במקרה ומשחק אינו מגיע לסיומו החוקי ,ידווח השופט על האירוע לרכז
ליגה וגביע וגם ליו"ר ועדת השיפוט .על השופט להוציא מכתב מפורט בו יצוינו
כלל האירועים שבגינן לא הגיע המשחק לסיומו החוקי באופן מידי.
 .4.1.1על כל מקרה חריג שצוין בגיליון השיפוט – יש להעביר מכתב גם לוועדת
ליגה וגביע דרך רכז ליגה וגביע .יש להעביר את המכתב תוך  14שעות מרגע
סיום המשחק.
 .4.1.4שופטי המשחק ידאגו להעברת גילון השיפוט לרכז ליגה וגביע תוך  14יום
ממועד המשחק.

.5

מקרים בהם אין לקיים משחק
.4.1

בתחומי המגרש או השוליים נמצאים חפצים (סלים ,מזרונים וכד') ,אשר
אינם ניתנים להסרה/הזזה ויכולים לסכן את בריאות השחקנים .במקרים
בהם חפצים אלו ניתנים להזזה ,חובה על הקבוצה הביתית לפנותם.

.4.1

קווי סימון המגרש (אורך ,רוחב ,אמצע ,התקפה ,פתיחה ,תחום מאמן) אינם
מסומנים על פי החוקה ,ויש קושי לזהות את מיקום נפילת הכדור או דריכת
שחקן על הקו .על הקבוצה הביתית לבצע תיקונים בהתאם לצורך על פי
הנחית השופט .שופט יוודא כי כלל הקווים תוקנו והוסדרו בהתאם לחוקה
טרם תחילת המשחק.

.4.1

הרשת אינה חוקית  -רוחב של  1מטר ,מינימום של  10משבצות ,אינה מכסה
את רוחב המגרש ( 9.4-10מטר) ,לולאות אינן שלמות.

.4.4

אנטנות חסרות.

.4.4

חסר דוכן שיפוט מתאים למשחק הכדורעף (לא שולחן או סוג של מתקן
ארעי).

.4.5

קבוצה מגיעה ללא מאמן בעל תעודת מאמן רשמי מטעם איגוד הכדורעף.

.4.5

חוסר ברשם מוסמך.

.4.5

בהינתן אחד מהמקרים הנ"ל וכאשר עולה האפשרות של אי קיום המשחק,
יש ליצור קשר עם אחד הגורמים הבאים לפי הסדר הבא :רכז ליגה וגביע ,יו"ר
ועדת השיפוט ,יו"ר וועדת ליגה וגביע .כמו כן ,יש לרשום זאת בגיליון השיפוט.

.5.9

במידה והמשחק לא התקיים כתוצאה מהמקרים לעיל ,הנושא יועלה
בפני וועדת ליגה וגביע ,ובמידה והתברר כי הקבוצה חרגה מההנחיות,
יקבע לה הפסד טכני וקנס כספי יושת עליה עפ"י תעריף שנקבע ע"י
הנהלת האיגוד.

.6

.7

מקרים בהם יש לקיים את המשחק ,אך חלה חובה לדווח עליהם
בדו"ח המפקח/משקיף ובגיליון השיפוט:
.5.1

אי המצאות מספרי החלפת שחקן מ 1-עד  .11כמו כן ,לא יאושר לשחקן
לשחק עם מספר חולצה החורג מהמספרים  1עד .11

.5.1

בעת טקס לחיצות הידיים נכחו פחות מ 10-שחקנים (עבור כל קבוצה).

.5.1

הקבוצה הביתית לא דאגה ל 1-מגלגלים ו 1-מנגבים.

.5.4

במשחקים בהם משובצים שופטי קו על הקבוצות לספק להם דגלי קוונים.
כמו כן ,שופטי קו יגיעו למשחק עם דגלים (אשר יחולקו בתחילת העונה).

.5.4

חוסר בחדר הלבשה לשופטים.

הופעה למשחק
.5.1

כל קבוצה תהא רשאית לרשום עד  14שחקנים.

.5.1

על השחקנים להופיע לחימום הרשמי במדי המשחק (אחידים ,צבע ודגם,
מספור ושם השחקן).

.5.1

חולצת הליברו תהיה בצבעים שאינם כצבעי שאר חולצות השחקנים (אף
לא בניגודיות גב-חזית).

.5.4

סימון ראש הקבוצה בחולצה יהיה תפור או צבוע בגודל ומיקום על פי
החוקה .שם השחקן בגב החולצה יהיה זהה לכתוב בגיליון השיפוט.

.5.4

כל בעלי התפקידים המורשים לשבת על הספסל (מאמן ,עד  1אנשי צוות,
מעסה ,רופא) ילבשו חולצות זהות .בהינתן ובעל תפקיד ילבש עליונית לא
יהווה הדבר עילה להפסקת המשחק ו/או הערה מצד צוות השיפוט/מפקח.
יחד עם זאת ,כלל העליוניות יהיו זהות.

.5.5

שחקנים ובעלי תפקידים הרשומים בגיליון השיפוט ,אשר לא יעמדו בקוד
הלבוש ,ימחקו מגיליון השיפוט ויעזבו את שדה המשחק.

.5.5

באחריות כל קבוצה לדאוג לווסט/גופיית ספורט שתשמש במקרה הצורך
לליברו חלופי ,אשר אין ברשותו בגדי ליברו.

.5.5

על השחקנים ובעלי התפקידים הרשומים בגיליון השיפוט להימצא במגרש
בעת טקס לחיצות הידיים.

.5.9

שחקנים ובעלי תפקידים הרשומים בגיליון השיפוט ,אשר לא הגיעו עד למועד
הטקס ,ימחקו מגיליון השיפוט .ניתן לרשום שחקן/בעל תפקיד בגיליון
השיפוט על סמך כרטיס הזיהוי הנמצא באתר איגוד הכדורעף .כחריג ,מאמן
הקבוצה יוכל להגיע עד למועד שריקת הפתיחה ולקחת חלק במשחק.

.5.10

כל קבוצה תוכל לרשום בגיליון השיפוט מאמן ,מעסה ,רופא ועד  1אנשי
צוות .במקרה ואחד או יותר מאנשי הצוות הינו עוזר מאמן יהיה עליו להיות
מצויד בתעודת מאמן .

.5.11

במצב של מאמן ו 1-אנשי צוות ,ובנוסף גם מעסה ו/או רופא ,המעסה ו/או
הרופא יישבו מאחורי ספסל השחקנים או ביציע (יוכלו לגשת לטפל בשחקן
אך ורק באישור השופט).

.5.11

כל קבוצה תדאג לעדכן את שמות בעלי התפקידים במערכת הניהול של
איגוד הכדורעף .רשימת בעלי התפקידים תופיע באתר איגוד הכדורעף.

.5.11

קבוצה אשר כרטיסיה לא יהיו מעודכנים באתר האיגוד הכדורעף (שחקנים,
מאמן ,מעסה ,רופא ,ואנשי הצוות) ,לא תוכל לרשום אותם בגיליון השיפוט.

.5.14

לקבוצות ליגת העל יתאפשר להעלות אנשי צוות נוספים ,אשר אין ברשותם
תעודות איגוד ,לתחום המגרש לצרכי עזרה בחימום ,וזאת עד לטקס הצגת
השחקנים ( 4דקות לפני תחילת המשחק) .באחריות הקבוצות לדאוג שאנשי
צוות אלו יעזבו את תחום המגרש במועד.

.5.14

אביזרים רפואיים – שרווליות  /חולצה עם שרוולים ארוכים ,טייץ ומגני
ברכיים יהיו בצבע אחיד הזהה לבגד הנמצא בסמיכות אליהם (בנוסף יאושר
השימוש בצבע שחור ולבן) .לא יאושר שימוש בטייץ החורג מגובה המכנס
מעבר לברך.

.8

.9

גיליון השיפוט
.5.1

יש לרשום את אנשי הצוות של הקבוצה והם ימוספרו מ 1-עד  .1במקרה ואין
מקום לרשום בעמודה ירשמו בהערות.

.5.1

השופט יבדוק את כרטיסי השחקן ,מאמן ,ובעלי תפקיד נוספים ,כולל השם
המלא ,הקבוצה (כולל מספר) והליגה ,ויוודא שאכן תואמים לזהות המשתתף.

.5.1

לא יהיו פסקי זמן טכני במשחקים בליגת העל גברים ונשים כאחד .כחריג,
יתקיימו פסקי זמן טכניים באישור מוקדם של איגוד הכדורעף.

.5.4

את תפקיד המאמן יוכל למלא אך ורק מאמן המחזיק בתעודה מטעם איגוד
הכדורעף .הנחיה זו תקפה גם לגבי עוזר מאמן וראש קבוצה/שחקן אשר
מחליף את המאמן מכל סיבה שהיא.

.5.4

רשם המשחק יציג תעודת רשם כמי שהוסמך ע"י איגוד הכדורעף וימצא עד
 10דקות לפני תחילת המשחק במגרש.

.5.5

חובה על הקבוצה הביתית לוודא שגיליון השיפוט ימולא בפרטי השחקנים
ובעלי התפקידים עד  15דקות לפני תחילת המשחק (במקרה של איחור
הרשם).

.5.5

חובה על הקבוצה הביתית לדאוג ל 1-מגלגלי כדורים ו 1-מנגבים (לא יוכלו
לשמש בתפקידים הנ"ל בעלי תפקיד הרשומים בגיליון השיפוט).

במקרה של אי קיום ההנחיות
.9.1

קבוצות – עבור מקרה ראשון תינתן אזהרה (למעט מקרה של חוסר בגיליון
שיפוט מתאים) שתירשם בגיליון השיפוט .עבור הישנות של אי קיום הנחיות,
יינתן קנס על פי הקבוע בחוזר מספר  ,1אשר אושר על ידי הנהלת איגוד
הכדורעף.

.9.1

שופטים  -יצא מכתב לוועדת השיפוט.

 .10חובת דיווח מפקח/משקיף ושופטים
.10.1

השופטים ידווחו על תוצאת המשחק מיד עם סיום המשחק .המפקחים יגישו
דו"ח ניהול משחק ,כולל ליקויים ,תוך  14שעות מסיום המשחק.

.10.1

במקרה של לקיחת כרטיס שחקן/מאמן/איש צוות וכל אירוע חריג אחר ,יש
לדווח מידית לרכז ליגה וגביע ולהוציא על כך מכתב לוועדת ליגה וגביע.

.10.1

יש להעביר את גיליון השיפוט לרכז ליגה וגביע עד  14יום ממועד המשחק.

.10.4

יש לבדוק באתר האיגוד את החוזרים והשינויים לגבי מועדי משחקים
והנחיות בכלל.

