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 תכונות המשחק
על  כל אחת המורכבות משני שחקנים י שתי קבוצות"הינו ענף ספורט המשוחק ע חופים הכדורעף

קיימות מספר גרסאות המשתנות בהתאם לנסיבות על מנת להציע את . י רשת"המחולק ע חול מגרש
 .המשחק לכל אחד

להעביר את הכדור מעבר לרשת על מנת להנחיתו בחלקת היריב ולמנוע את המטרה במשחק היא 
כולל )כל קבוצה זכאית לשלוש נגיעות בכדור על מנת להחזירו לחלקת היריב . אותו הדבר מהיריב

  .(נגיעה בחסימהה

. י השחקן הפותח באמצעות חבטה בכדור מעל לרשת אל חלקת היריב"הכדור מוכנס למשחק ע
או שקבוצה אינה מצליחה " חוץ"-יוצא ל, במשטח המשחקך עד שהכדור נוגע המשחק נמשמהלך 

 .להחזירו כהלכה

לא )כאשר הקבוצה שקיבלה את הפתיחה . מזכה בנקודה משחקכל מהלך של , חופים בכדורעף
השחקן . היא משיגה נקודה ואת זכות הפתיחה, זוכה במהלך משחק( את הפתיחה ביצעההקבוצה ש

 .עם בן זוגו בכל פעם שזה קורה הפותח צריך להתחלף
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 אביזרים וציוד 'א פרק

 ( 1 ציור ) שדה המשחק 1

 . שדה המשחק כולל את המגרש ואת השוליים

 מימדים 1.1

לפחות בכל ' מ 3י שוליים ברוחב של "המוקף ע ,'מ X 8' מ 16 מגרש הוא מלבן שמידותיוה 1.1.1
 .לפחות' מ 7ובה של עד לג חופשי מכל מכשולהמשטח חלל מעל ו הצדדים

' מ X 8' מ 16 המגרש הוא מלבן שמידותיו, FIVBתחרויות עולמיות ורשמיות מטעם ב 1.1.2
חלל המשחק צריך . כל היותרל' מ 6-לפחות ו' מ 5 םרוחבשי שוליים "המוקף ע

 .לפחות מעל המשטח של שדה המשחק' מ 12.5ה של להשתרע לגוב

 המשטח של שדה המשחק 1.2

קונכיות או כל דבר , ללא אבנים, מורכב מחול משוטח ואחיד ככל שניתןהמשטח חייב להיות  1.2.1
 . סכנה כלשהי לפציעתם של שחקנים להוות אחר העלול

, ומקומ לפחות בע"ס 40חייב להיות  החול, FIVBבתחרויות עולמיות ורשמיות מטעם  1.2.2
 . ומורכב מגרגירי חול דקים ולא דחוסים

 .לשחקניםכלשהי יהווה סכנה  משטח של שדה המשחקשה אסור 1.2.3

החול צריך להיות מסונן עד למידה , FIVBבתחרויות עולמיות ורשמיות מטעם  1.2.4
עד אסור שהחול יהיה דק מדי . ללא אבנים או חתיכות מסוכנות, לא עבה מדי, הרצויה

 .לעור ודבקותהיהיווצרות אבק ו כדי

מומלץ להשתמש בכיסוי מעל למגרש  ,FIVBבתחרויות עולמיות ורשמיות מטעם  1.2.5
 .במקרים של גשם, המרכזי

 קווים על המגרש 1.3

גם קווי האורך וגם קווי הרוחב נכללים בתוך . שני קווי אורך ושני קווי רוחב מסמנים את המגרש 1.3.1
 .מימדי המגרש

 .קו אמצע אין 1.3.2

 .מ"ס 8 -מ "ס 5כל הקווים נע בין רוחב של  1.3.3

 .את צבע החולמאוד הקווים צריכים להיות בצבע הנוגד  1.3.4

וכל יתד גלויה צריכה להיות עשויה , קווי המגרש צריכים להיות סרטים עשויים מחומר עמיד 1.3.5
 .מחומר רך וגמיש

 תחום הפתיחה  1.4

. ובין ההמשכים של קווי האורך, תחום הפתיחה הוא איזור מאחורי כל אחד מקווי הרוחב
 נמשך תחום הפתיחה עד לקצה השוליים ,לעומק

 מזג האוויר 1.5

 .אסור שמזג האוויר יהווה סכנה לפציעתם של השחקנים

 תאורה 1.6

עוצמת התאורה בשדה המשחק , משוחקות בלילהה רשמיותבינלאומיות בתחרויות 
 .לוקס 1,500לבין  1,000מעל המשטח צריכה להיות בין ' מ 1הנמדדת בגובה של 

השופט האחראי ומנהל , האחראי הטכני ,FIVBבתחרויות עולמיות ורשמיות מטעם 
ל יכול להוות סכנה לפציעת "מהנ כלשהו חליט אם פרטחייבים לההתחרות 
 .השחקנים
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 ( 2 ציור ) הרשת והעמודים 2

 מבנה הרשת 2.1

אנכית מעל לקו האמצע ממוקמת ', מ 8.5ובאורך של ( מ"ס 3±)' מ 1.0הרשת היא ברוחב של 
 .הדמיוני של המגרש

שני  םישנ והתחתון בחלקה העליון .מ"ס X 10מ "ס 10היא עשויה לולאות מרובעות שמידותיהן 
לכל  יםמשני צידי הרשת ותפור יםמקופל, מ"ס 10 עדמ "ס 7ברוחב של  יםאופקי יםסרט

ישנו חור העליון  בכל אחד מקצות הסרט .צבועים בצבע כחול כהה או צבעים בהירים, אורכה
את הסרט אל העמודים על מנת להחזיק את השפה העליונה של  מחברבל הכדרכו עובר 

 .הרשת במצב מתוח

הרשת אל חבר ל יםדהמיוע, בפס העליון וחבל בפס התחתוןכבל גמיש : םישנ יםבתוך הסרט
מותר שיהיו פרסומות מודפסות  .במצב מתוח והתחתונה להחזיק את שפתה העליונהוהעמודים 

 .על הסרטים האופקיים של הרשת

עם ' מ 8ניתן להשתמש ברשת באורך  ,FIVBבתחרויות עולמיות ורשמיות מטעם 
יה לראות כל עוד ניתן יה, וסימול מסחרי בין הרשת לעמודים, ריבועים קטנים יותר

ל "ניתן להדפיס פרסומות על האביזרים הנ. בברור את השחקנים ובעלי התפקידים
 . FIVBשל לפי ההנחיות 

 הסרטים הצדדיים 2.2

קשורים ', מ 1ובאורך של ( זהה לרוחב של קווי מגרש)מ "ס 5-8ברוחב של  םייונצבעשני סרטים 
ניתן להדפיס  .חלק מהרשתנחשבים הם  .אנכית לרשת וממוקמים מעל כל אחד מקווי האורך

 .פרסומותעליהם 

 האנטנות 2.3

סיבי )מ העשוי מפיברגלס "מ 10ובקוטר של ' מ 1.80האנטנה היא מוט גמיש באורך של 
האנטנות . מותקנת בקצה החיצוני של כל סרט צדדיות אנטנשתי ה .או חומר דומה( זכוכית

 .( 2ציור  ) ממוקמות בצדדים מנוגדים של הרשת

מ "ס 10י רצועות של "מ העליונים של כל אנטנה בולטים מעל הרשת ומסומנים ע"הס 80
 .רצוי אדום ולבן, צבועות בצבעים מנוגדים

 .(14.1.1 חוק ,  3ציור  ) האנטנות נחשבות כחלק מהרשת ותוחמות בצדדים את תחום המעבר

 גובה הרשת 2.4

 .לנשים' מ 2.24 -לגברים ו' מ 2.43 גובה הרשת יהיה

גובה הרשת יכול להשתנות בהתאמה :   הערה
  :לקבוצת גיל לפי הטבלה הבאה

 גברים נשים קבוצת גיל

 'מ 2.24 'מ 2.24 ומטה 16

 'מ 2.12 'מ 2.12 ומטה 14

 'מ 2.00 'מ 2.00 ומטה 12

גובה . י מד גובה"ע נמדד מאמצע המגרש הרשת גובה
הרשת מעל שני קווי האורך חייב להיות זהה ולא גבוה 

 .מ מהגובה החוקי"ס 2-יותר מ

 העמודים 2.5

. רצוי ניתנת לכיוון', מ 2.55בגובה של , על העמודים התומכים של הרשת להיות עגולים וחלקים
חברם אל אסור ל .כל קו אורךבין ריפודם ל' מ 0.7-1של  זהה במרחק קרקעם ביש לקבע אות

העמודים צריכים להיות  .כל התקן מסוכן או מפריעהסיר יש ל. כבליםבאמצעות  קרקעה
 .מרופדים

 ציוד נוסף 2.6

 .FIVBי תקנות של "כל ציוד נוסף נקבע ע
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 יםהכדור 3

 תכונות 3.1

, אשר אינו סופג לחות, גמיש סינתטיעשוי מעטה עור או עור , "(כדורי)"הכדור צריך להיות עגול 
בתוכו  .מתאים יותר לתנאי חוץ מאחר ומשחקים יכולים להתקיים כאשר יורד גשםכלומר 

 .FIVBפ תקנות "אישור כדורים עשויים מעור סינתטי מבוצע ע .פנימית מגומי או חומר דומה

 .)'לבן וכד, ורוד, צהוב, כגון כתום) יםבולט יםבהירצבעים   :צבע

 FIVBבתחרויות בינלאומיות של  מ"ס 68לבין  66 ןבי  :ףהיק

 .גרם 280לבין  260בין   :משקל

 .(מיליבר 221 לבין 171בין )ר "סמ/ג"ק 0.225 לבין 0.175 בין :ץ פנימילח

 אחידות הכדורים 3.2

להיות בעלי תכונות זהות בכל הקשור  חייבים מסויםכל הכדורים בהם משתמשים במשחק 
 .'וכד, צבע, דגם, לחץ, משקל, להיקף

 FIVBי "בתחרויות עולמיות ורשמיות יש לשחק בכדורים המאושרים ע

 שיטת שלושת הכדורים 3.3

יש להציב , במקרה זה. יש להשתמש בשלושה כדורים FIVBבתחרויות עולמיות מטעם 
  .( 6ציור  ) אחד בכל פינה של השוליים ומאחורי כל שופט, מחזירי כדורים 6
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 המשתתפים 'ב פרק

 הקבוצות 4

 הרכב של קבוצה 4.1

 .מורכבת משני שחקנים בלבדקבוצה  4.1.1

 . במשחק השתתףליון השיפוט רשאים לעלות על המגרש ולירק השחקנים הרשומים בג 4.1.2

 .אסור לאמן בזמן המשחק ,FIVBבתחרויות עולמיות מטעם  4.1.3

 ראש הקבוצה 4.2

 .ראש הקבוצה יירשם בגיליון השיפוט

 ציוד השחקנים 5

 ציוד  5.1

אם הוגדר הינו אפשרי אלא " חלק עליון"חולצה או . מכנסיים או בגד ים הציוד של שחקן כולל 5.1.1
  .שחקנים יכולים לחבוש כובע. של התחרותאחרת בתקנון 

שחקנים מאותה הקבוצה חייבים ללבוש מדים , FIVBבתחרויות עולמיות מטעם  5.1.2
 .התחרותתקנון באותו הצבע וסגנון לפי 

 .מדי השחקנים חייבים להיות נקיים 5.1.3

 .י השופטים"אלא אם אושר אחרת ע, השחקנים לשחק יחפיםעל  5.1.4

חייבות ( אם אושר לשחקנים לשחק ללא חולצות, הקצרים או המכנסיים)חולצות השחקנים  5.1.5
 (.או בחזית המכנסיים)המספרים צריכים להופיע על החזה . 2 -ו 1להיות ממוספרות 

עובי קו . מ בגובה"ס 10ות צריכים להיות בצבע שונה מצבע החולצה ובגודל של לפח המספרים 5.1.6
 .מ בעובי"ס 1.5 -ההדפס של המספר יהיה לא פחות מ

 שינויים מאושרים 5.2

תתבצע הטלת מטבע על , אם שתי הקבוצות מגיעות למשחק לבושות עם חולצות באותו הצבע 5.2.1
 .מנת להחליט איזו קבוצה תחליף לבוש

 :ים /השופט הראשי רשאי לאשר לשחקן 5.2.2

 .נעליים/ לשחק עם גרביים (א
עומדות בתקנון תלבושות החדשות הבתנאי ש, חליף תלבושות רטובות בין המערכותלה (ב

 .(לעיל 5.1.6 -ו 5.1.5 חוקים ) FIVB -התחרות ו

 .(טרנינגים)בגדי אימון עם לשחק השופט הראשי רשאי לאשר לו , י שחקן"אם נתבקש ע 5.2.3

 חפצים אסורים 5.3

בכל חפץ  להשתמשאסור  5.3.1
כגון , העלול לגרום לפציעה

  .'סדים וכד, צמידים, סיכות

שחקנים יכולים להרכיב  5.3.2
משקפיים או עדשות על 

 .אחריותם

אסור ללבוש מדים ללא  5.3.3
חוקים ) מספרים רשמיים

 .(לעיל 5.1.6 -ו 5.1.5 
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 זכויות וחובות של המשתתפים 6

 שני השחקנים  6.1

 .ולקיים אותם" של כדורעף חופים חוקי המשחק הרשמיים"חייבים לדעת את  משתתפיםה 6.1.1

 .המשתתפים חייבים לקבל את החלטות השופטים ברוח ספורטיבית ולא להתווכח עליהן 6.1.2
 .אפשר לבקש הבהרה, במקרה של ספק

לא , (FAIR PLAY" )רוח הספורטיבית"-בהתאם להמשתתפים חייבים להתנהג בכבוד ובאדיבות  6.1.3
קהל חברים לקבוצה ו, יריבים, רק כלפי השופטים אלא גם כלפי ממלאי תפקידים אחרים

 .צופיםה

מנע מפעולות או התנהגות שמטרתן להשפיע על החלטות השופטים יהמשתתפים חייבים לה 6.1.4
 .י קבוצתם"או לחפות על עבירות שבוצעו ע

 .נע מפעולות מכוונות לעכב את המשחקהמשתתפים חייבים להימ 6.1.5

 .מותרת תקשורת בין חברי קבוצה בזמן המשחק 6.1.6

בשלושת , שהכדור מחוץ למשחקכמותר לשני השחקנים לדבר עם השופטים , במהלך המשחק 6.1.7
 :המקרים הבאים

אחד , אם ההסבר אינו מספק את השחקנים. לבקש הסבר על יישום או פירוש של החוקים (א
 .לשופט הראשי על רצונו להתחיל פרוטוקול מחאהמהם חייב מיד להודיע 

 :לבקש אישור (ב

 להחליף מדים או ציוד, 

 לוודא את מספר השחקן הפותח, 

 המשטח וכד, הרשת, לבדוק את הכדור,' 

 לישר את קווי המגרש. 

 .לבקש פסקי זמן (ג

 .המשחק שדהעל השחקנים לקבל אישור מהשופט לעזוב את : הערה

 :בסוף המשחק 6.1.8

 .לשופטים וליריביהם שני השחקנים מודים (א

 יש לו את הזכות לאשר, מהשופט הראשי "פרוטוקול מחאה"בקש לפני כן  ניםשחקאחד האם  (ב
 .(לעיל 'א 6.1.7  חוק) גיליון השיפוטולתעדה ב זאת כמחאה

 ראש הקבוצה 6.2

 :ראש הקבוצה המשחק לפני 6.2.1

 .ליון השיפוטיראש הקבוצה חותם על ג ( א

 .מייצג את קבוצתו בהגרלה ( ב

 . י חתימה בגיליון השיפוט"ראש הקבוצה מאשר את התוצאות ע, בסוף המשחק 6.2.2

 ( 1 ציור ) מיקום המשתתפים 6.3

לפחות משולחן ' מ 3ומרוחקים , מקווי האורך' מ 5כיסאות השחקנים צריכים להיות ממוקמים 
 .המזכירות
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 שיטת המשחק 'ג פרק

 שיטת הניקוד 7

 במשחקלזכות  7.1

 .את המשחקמנצחת , קבוצה המנצחת בשתי מערכות 7.1.1

 15עד להשגת ( שלישיתה)משחקים את המערכה המכרעת , במערכות 1:1במקרה של שוויון  7.1.2
 .נקודות לפחות 2נקודות עם יתרון של 

 לזכות במערכה 7.2

נקודות  21קבוצה המשיגה ראשונה מוענקת ל( מלבד המערכה השלישית המכרעת)מערכה  7.2.1
ממשיכים לשחק עד , 20:20שוויון במקרה של . זוכה במערכה, נקודות לפחות 2עם יתרון של 

 ...(., 21:23, 20:22)נקודות  2להשגת יתרון של 

 .לעיל 7.1.2 המערכה המכרעת משוחקת לפי חוק  7.2.2

 מהלך המשחקלזכות ב 7.3

או מבצעת עבירה , או בהחזרת הכדור, פתיחהחבטת ה ביצועבכל פעם שקבוצה נכשלת ב
 :הבאות המשחק וגוררת את אחת תוצאותהקבוצה היריבה זוכה במהלך , אחרת

 .היא זוכה בנקודה וממשיכה לפתוח, משחקהאם הקבוצה הפותחת זוכה במהלך  7.3.1

ות זכזוכה בנקודה ומקבלת את היא , משחקהאם הקבוצה המקבלת את הפתיחה זוכה במהלך  7.3.2
 . חההפתי

 קבוצה בלתי שלמה, אי הופעה 7.4

במשחק נרשמת אי הופעה והפסד טכני , לקבוצה המסרבת לשחק לאחר שנקראה לעשות כן 7.4.1
 .בכל מערכה 21:0-ו 2:0תוצאה ב

נרשמת אי הופעה עם אותה , אינה מופיעה למשחק בזמן, ללא סיבה מוצדקת, לקבוצה אשר 7.4.2
 .לעיל 7.4.1  חוקתוצאה כמו ב

מפסידה את המערכה או את המשחק , למערכה או למשחק "בלתי שלמה"-קבוצה המוכרזת כ 7.4.3
לקבוצה היריבה מוענקות הנקודות הדרושות לה לזכות במערכה או . (9.1 חוק ) בהתאמה

לקבוצה הבלתי שלמה נשמרות . הנקודות והמערכות הדרושות לה לנצח במשחק בהתאמה
 .הנקודות והמערכות בהן זכתה

לעיל  7.4 חוק , מיושם פורמט של מבנה בתים כאשר, FIVBבתחרויות עולמיות מטעם 
המגדיר את הנהלים , FIVBי "יכול להשתנות לפי תקנון התחרות המפורסם מראש ע

 .הקבוצהשל " בלתי שלמה"-הופעה והכרזה כ-של טיפול במקרים של אי
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 מבנה המשחק, הכנות למשחק 'ד פרק

 משחקל הכנות 8

 הגרלה 8.1

במקום  בנוכחות ראשי שתי הקבוצות, השופט הראשי עורך הגרלה, הרשמי החימוםלפני 
 :הזוכה בהגרלה בוחר .המתאים לכך

  ,את הזכות לפתוח או לקבל את הפתיחהאו  (א
 .את אחת החלקותאו  (ב

 .את האפשרות הנותרת מקבלהמפסיד בהגרלה 

למפסיד בהגרלה במערכה הראשונה יש את הזכות לבחור אחת , השנייהבמערכה 
 .ל"מהאפשרויות הנ

 .לפני המערכה המכרעתתיערך הגרלה נוספת 

 חימום 8.2

אם ; דקות לחימום ליד הרשת 3 הן תקבלנה, אם עמד לרשות הקבוצות מגרש, לפני המשחק
 .דקות 5לקבל  נהוכלהקבוצות ת, ולא

 המערך הפותח של קבוצה 9

 שחקנים 9.1

 .להיות במשחקתמיד חייבים ( 4.1.1 חוק )שני השחקנים מכל קבוצה 

 החלפות שחקן 9.2

 .מסיבה כלשהישחקן החלפות  אין

 השחקנים מיקום 10

 מיקום 10.1

על , י השחקן הפותח"ברגע שהכדור נחבט ע 10.1.1
למעט )ן להתמקם בתוך חלקתהקבוצות 

 .(השחקן הפותח

 אין. השחקנים רשאים למקם עצמם לפי רצונם 10.1.2
 . חלקהעמדות מוגדרות ב

 .עבירות מיקום אין 10.1.3

 הפותחיםסדר  10.2

לאורך כל  הפותחיםסדר יש לשמור על  10.2.1
 י ראשי הקבוצות מיד"עמוגדר כפי ש)המערכה 
 (.ההגרלהעם סיום 

 ותחיםסדר הפעבירה של  10.3

סדר הפותחים נעברת כאשר עבירה של  10.3.1
 .הפותחים הסדר פ"הפתיחה אינה מבוצעת ע

ותחים על הרשם לציין במדויק את סדר הפ 10.3.2
  .טועההשחקן את ההנכון ולתקן 

נענשת בהפסד ותחים עבירה של סדר הפ 10.3.3
  .(12.2.1 חוק )מהלך המשחק 
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 משחקפעולות  'ה פרק

 מצבי משחק 11

 ור במשחקכד 11.1

 . שופטהשריקת  עםמהלך המשחק מתחיל 
החל מרגע " במשחק"הכדור נחשב אולם 
 .הפתיחה תחבט

 כדור מחוץ למשחק 11.2

. מהלך המשחק מסתיים עם שריקת השופט
באה בעקבות עבירה קה ישרהאם  אולם

מחוץ "נחשב הכדור , ת במהלך המשחקינעשש
 .בירהתבצעה הערגע שהמה" למשחק

 "פנים"כדור  11.3

אם הוא נוגע ברצפת המגרש " פנים"הוא הכדור 
 .(1.3 חוק ) כולל קווי התיחום

 "חוץ"כדור  11.4

 :כאשר" חוץ"הכדור הוא 

 ;(בלי לגעת בהם)הוא נופל על הקרקע כולו מחוץ לקווי תיחום  (א
 ;בתקרה או באדם שמחוץ למשחק, חפץ זרהוא נוגע ב (ב
 ;עמודים או ברשת עצמה מחוץ לסרטים הצדדיים, כבלים, הוא נוגע באנטנות (ג
 לחלוטין או חלקית מחוץ לתחום המעבר, הוא עובר כליל את המישור האנכי של הרשת (ד

 .שלישית של הקבוצההחבטה האו (  3 ציור , 14.3.1 חוק )במהלך פתיחה 

 עבירות משחק 12

 הגדרה 12.1

 .וקים הינה עבירת משחקכל פעולת משחק הנוגדת את הח 12.1.1

 .את העונשים בהתאם לחוקים פוסקיםאת מהות העבירות וחנים השופטים בו 12.1.2

 .תוצאות העבירה 12.2

של זאת המבצעת את העבירה זוכה במהלך המשחק היריבה הקבוצה : נשועלכל עבירה יש  12.2.1
 . 7.3 פ חוק "ע

 .רק הראשונה נחשבת, אם שתי עבירות או יותר מתבצעות ברצף 12.2.2

  צדדית-דומוכרזת עבירה , זמנית-וי שני היריבים ב"אם שתי עבירות או יותר מתבצעות ע 12.2.3
 .והמהלך משוחק שוב

 משחק בכדור 13

ניתן להשיג את , ברם(. 14.1.2 מלבד המתואר בחוק )על הקבוצה לשחק בתחום והחלל שלה 
 .הכדור גם מחוץ לשוליים

 נגיעות קבוצתיות 13.1

 . מעל לרשת על מנת להחזיר את הכדור לכל היותרנגיעות ת לשלוש וכל קבוצה זכל 13.1.1

 .עם הכדור ןגם מגע לא מכווושחקנים בכדור חבטות מכוונות של הגם כוללות הללו הנגיעות  13.1.2

 (18.2 -ו 'ב, 'א 13.1.3 למעט חוקים )שחקן לגעת בכדור פעמיים ברציפות אסור ל 13.1.3

 נגיעות חד זמניות 13.2

 .שני שחקנים לגעת בכדור בו זמניתמותר ל 13.2.1
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גיעות נהדבר נחשב לשתי , וצה נוגעים בכדור בו זמניתקבה ם של אותהכאשר שני שחקני 13.2.2
סופרים , הם ניגשים לכדור אך רק אחד מהם נוגע בושניאם (. 18.4.2 חוק , בחסימה למעט)

 .אינה מהווה עבירההתנגשות בין שחקנים . נגיעה אחת בלבד

הקבוצה שבצידה , אם שני יריבים נוגעים בכדור בו זמנית מעל לרשת והכדור נשאר במשחק 13.2.3
עבירה של את ז, "חוץ"-אם כדור כזה יוצא ל. נשאר הכדור זכאית לשלוש נגיעות נוספות

 .הקבוצה מהצד הנגדי

מהווה  אינו הדבר, "כדור מוחזק"אם כתוצאה מנגיעות בו זמנית בין שני יריבים מתקבל 
 .עבירה

 נגיעה בתמיכה 13.3

חפץ על /שחקן אינו רשאי להסתייע בחבר לקבוצה או בכל מבנה, בגבולות של שדה המשחק
חבר לקבוצה רשאי לעצור או להחזיק שחקן העומד , יחד עם זאת .מנת להשיג את הכדור

 (.'וכד, הפריע ליריבלגעת ברשת או ל)לבצע עבירה 

 תכונות הנגיעה 13.4

 ול לגעת בכל חלק של גוףהכדור יכ 13.4.1
 .השחקן

או /יש לחבוט בכדור ולא להחזיקו ו 13.4.2
 .כיוון נתז לכל יהכדור יכול לה. להשליכו

 :יוצאים מן הכלל

". בחוזקה מונחת"כדור קבלה של בפעולת  (א
הכדור יכול להיות מוחזק , במקרה זה

 .רגעית מעל לראש עם אצבעות

של שני יריבים זמנית -בונגיעה כאשר  (ב
 ".כדור מוחזק"-מובילה ל

הכדור יכול לגעת בחלקים שונים של הגוף  13.4.3
 :יוצאים מן הכלל .בתנאי שהנגיעות מתרחשות בו זמנית

בתנאי , י חוסם אחד או יותר"ע (18.4.2 חוק ) יכולות להתבצע מספר נגיעות רצופות, בחסימה (א
 .שהנגיעות מתרחשות תוך כדי פעולה אחת

מלבד חוק ) למעט משחק בכדור מעל לראש באצבעות ,בנגיעה הראשונה של קבוצה בכדור (ב
בתנאי שהנגיעות , הכדור יכול לגעת בחלקים שונים של הגוף נגיעות עוקבות ,('א 13.4.2 

 .מתרחשות תוך כדי פעולה אחת

 עבירות הקשורות למשחק בכדור 13.5

 .(13.1.1 חוק ) קבוצה נוגעת בכדור ארבע פעמים לפני החזרתו ליריב: ארבע נגיעות 13.5.1

חפץ בגבולות של שדה המשחק /שחקן מסתייע בחבר קבוצתו או בכל מבנה: נגיעה בתמיכה 13.5.2
 .(13.3 חוק ) על מנת להשיג את הכדור

 מונחת"כדור  קבלתאלא במקרה של , (13.4.2 חוק ) שחקן אינו חובט בכדור: כדור מוחזק 13.5.3
כדור "-נגיעה כפולה של שני יריבים מעל לרשת הגורמת לבאו , ('א 13.4.2 חוק ) "חוזקהב
  .('ב 13.4.2 חוק ) רגעי" מוחזק"

שחקן חובט בכדור פעמיים ברציפות או הכדור נוגע בחלקים שונים של גופו : נגיעה כפולה 13.5.4
 .(13.4.1 , 13.1.3  חוקים) בזה אחר זה

 כדור ליד הרשת 14

 כדור העובר את הרשת 14.1

. ( 3 ציור ) כדור הנשלח אל עבר חלקת היריב צריך לעבור מעל לרשת דרך תחום המעבר 14.1.1
 :תחום המעבר הינו החלק מהמישור האנכי של הרשת המוגבל כדלקמן

 ,י השפה העליונה של הרשת"ע, מלמטה (א
 ,י האנטנות והמשכיהן הדמיוניים"ע, בצדדים (ב

 .(קיימיםאם ) או מבנה י התקרה"ע, מלמעלה (ג
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 (15 חוק ) את המישור האנכי של הרשת אל השוליים של חלקת היריבניתן להחזיר כדור שעבר  14.1.2
 :במסגרת הנגיעות המותרות לקבוצה בתנאי ש, לחלוטין או חלקית דרך התחום החיצוני

 ב את המישור האנכי של הרשת לחלוטין או חלקית הוא חוצה שו, כאשר הכדור מוחזר
 .מגרשדרך התחום החיצוני באותו צד של ה

 .הקבוצה היריבה אינה רשאית להפריע לפעולה כזאת

 .( 3 ציור )מתחת לרשת כאשר הוא עובר במלוא היקפו " חוץ"-הכדור נחשב ל 14.1.3

עובר במלוא כדור שחקן רשאי לחדור לחלקת היריב כדי לשחק בכדור לפני ש, לעומת זאת 14.1.4
 .(15.2 חוק ) או מחוץ לתחום המעברמתחת לרשת היקפו 

 כדור הנוגע ברשת 14.2

 .יכול לגעת בה (לעיל 14.1.1 חוק ) כדור העובר את הרשת

 כדור לתוך הרשת 14.3

 .שחק בכדור המועף לתוך הרשת בגבולות שלוש הנגיעות המותרות לקבוצהמותר להמשיך ול 14.3.1

 .לחזור עליומבוטל ויש  המשחק המהלך, אם כדור קורע לולאות של הרשת או מפיל אותה 14.3.2

 חקן ליד הרשתש 15

 משחק מעבר לרשת 15.1

בתנאי שהוא אינו מפריע למשחקו , חוסם רשאי לגעת בכדור מעבר לרשת, תוך כדי חסימה 15.1.1
 .ני או תוך כדי פעולת ההתקפה של האחרוןלפ, של היריב

בתנאי שהנגיעה שלו , שחקן רשאי להעביר את ידיו מעבר לרשת, לאחר פעולת ההתקפה 15.1.2
 .החלל של קבוצתובכדור נעשתה בתוך 

 של היריב שולייםאו /חלל ו, לחלקהחדירה  15.2

למשחקו של בתנאי שאינו מפריע , שוליים של היריבלאו /לל ולח, חלקהשחקן יכול לחדור ל
 .היריב

 נגיעה ברשת 15.3

או , אלא אם מתבצעת תוך כדי ניסיון לשחק בכדור, נגיעות השחקן ברשת אינה מהווה עבירה 15.3.1
 .מפריעה למשחקו של היריב

של  עה בכדורינסיון לשחק אינו בהכרח כולל נג
 .השחקן

הוא יכול לגעת , לאחר שהשחקן נגע בכדור 15.3.2
בחבלים או בכל חפץ אחר שמחוץ , בעמודים

בתנאי שהדבר אינו , לאורך הכללי של הרשת
 .מפריע למהלך המשחק

כדור מועף לתוך הרשת וגורם לה מקרה שבו ה 15.3.3
 .מהווה עבירה ואינ, לגעת בשחקן יריב

 עבירות של שחקן ליד הרשת 15.4

לפני או חלל היריב שחקן נוגע בכדור או ביריב ב 15.4.1
 .(15.1.1 חוק ) תוך כדי פעולת ההתקפה של היריב

של היריב או שוליים /חלל ו, חלקהשחקן חודר ל 15.4.2
 .(15.2 חוק )היריב  תוך כדי הפרעה למשחק

או באנטנה תוך כדי ניסיון שלו  שחקן נוגע ברשת 15.4.3
 .(15.3.1 חוק )לשחק בכדור או מפריע למשחק 
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 פתיחה 16

 הגדרה 16.1

, הנמצא בתחום הפתיחה הנכון י השחקן"הפתיחה היא הפעולה של הכנסת הכדור למשחק ע
 .אחת או זרוע בכדור עם יד חובטוה

 הפתיחה הראשונה במערכה 16.2

 .(8.1 חוק ) י הקבוצה שנקבעה לכך בהגרלה"הפתיחה הראשונה במערכה מתבצעת ע

 סדר הפותחים 16.3

 :ייקבע השחקן הבא שיפתח כדלקמן, לאחר הפתיחה הראשונה בכל מערכה

 .השחקן שפתח קודם פותח שוב, כאשר הקבוצה הפותחת זוכה בכדור (א
שלא פתח השחקן וח ופתלהיא זוכה בזכות , כאשר הקבוצה המקבלת את הפתיחה זוכה בכדור (ב

 .יבצע את הפתיחהבפעם הקודמת 

 אישור לפתיחה 16.4

וידא הפותח הנכון אשר נמצא מאחורי קו ש לאחרהשופט הראשי מאשר לבצע את הפתיחה 
 .(1סימן ,  8ציור  )שחק הקבוצות מוכנות להרוחב מחזיק בכדור ו

 יצוע הפתיחהב 16.5

בעת החבטה או  .בתחום הפתיחה ותחופשיב נועמותר ל לפותח 16.5.1
או בקרקע ( קו הרוחב כלול)געת בחלקה פותח לאסור ל, הניתור

. רוחבהאסור לרגלו להיות מתחת לקו  .מחוץ לתחום הפתיחה
הוא יכול לדרוך או לנחות מחוץ לתחום הפתיחה , לאחר החבטה

 .או בתוך החלקה

 ווההלא מזה , י השחקן הפותח"נדחף עהזז בגלל חול  הקואם  16.5.2
 .עבירה

שניות משריקת השופט הראשי  5הפותח חייב לחבוט בכדור תוך  16.5.3
 .לפתיחה

מבוטלת ויש הראשי פתיחה המבוצעת לפני שריקת השופט  16.5.4
 .לחזור עליה

של זרוע לאחר  כלשהויש לחבוט בכדור ביד אחת או בחלק  16.5.5
  .ולפני הכדור נוגע בקרקע שהכדור נזרק מהיד או נשמט ממנה

שהשחקן הפותח נוגע  מבלינוחת על הרצפה , י הפותח"ע שמטנזרק או שנלאחר , הכדוראם  16.5.6
 .פתיחהכנחשב זה , או תופס אותו

 .לא יאושרו ניסיונות פתיחה נוספים 16.5.7

 מסך 16.6

את השחקן הפותח או את  לראות , י מסך"ע, יוהקבוצה הפותחת למנוע מיריב ןלשחקאסור  16.6.1
 .( 4 ציור ) על השחקן לזוז הצידה, עם בקשת היריב .ו של הכדורמסלול מעופ

 עבירות פתיחה 16.7

 :הפותח. העבירות הבאות גורמות להעברת זכות הפתיחה

 ,(16.3 חוק ) מפר את סדר הפותחים (א
 .(16.5 חוק ) אינו מבצע את הפתיחה כהלכה (ב

 החבטהלאחר ה פתיחעבירות  16.8

 :הפתיחה הופכת לעבירה אם הכדור, לאחר שהכדור נחבט כהלכה

 ,הקבוצה הפותחת או אינו עובר את המישור האנכי של הרשת ןנוגע בשחק (א
 .(11.4 חוק ) "חוץ"-יוצא ל (ב
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 עולת התקפהפ 17

 הגדרה 17.1

נחשבות , מלבד הפתיחה והחסימה, כל הפעולות שמטרתן להעביר את הכדור לכיוון היריב 17.1.1
 .לפעולות התקפה

כאשר הכדור עובר כליל את המישור האנכי של הרשת או כאשר  מושלמתפעולת התקפה  17.1.2
 .שחקן יריב נוגע בו

  חללכל עוד המגע עם הכדור נעשה בתוך , כל שחקן יכול לבצע פעולת התקפה בכל גובה 17.1.3
 (.מטה 17.2.4 מלבד חוק ) של קבוצתו

 עבירות הקשורות לפעולת התקפה 17.2

 .(15.1.2 חוק ) של היריב חללשחקן חובט בכדור הנמצא ב 17.2.1

 .(11.4 חוק ) "חוץ"-שחקן חובט בכדור היוצא ל 17.2.2

 .כדור באצבעותהת טסהתוך " חור ביד פתוחה"י "שחקן משלים פעולת התקפה ע 17.2.3

כולו מעל לשפה נמצא כאשר הכדור , שחקן משלים פעולת התקפה כנגד הפתיחה של היריב 17.2.4
 .העליונה של הרשת

הכדור אינו ניצב מעופו של שכיוון כ, באצבעות עיליתבמסירה שחקן משלים פעולת התקפה  17.2.5
 .לשחקן קבוצתומסירה מקרה של ה מלבד, שלו לקו הכתפיים

 סימהח 18

 הגדרה  18.1

היא הפעולה של שחקנים הנמצאים בקרבת החסימה 
י "היריב ע מכיווןאת הכדור המגיע  יירטהרשת והמיועדת ל

 . ( 5ציור  ) מעל לשפה העליונה של הרשתהושטת ידיים 

 י החוסם"נגיעות ע 18.2

י כל "אשונה לאחר החסימה יכולה להתבצע עהנגיעה הר
 .כולל השחקן שנגע בכדור בעת החסימה, שחקן

 חסימה בתחום היריב  18.3

שחקן יכול להעביר את ידיו וזרועותיו מעבר , בזמן חסימה
לרשת בתנאי שפעולה זאת אינה מפריעה למשחקו של 

אסור לגעת בכדור מעבר לרשת עד , יחד עם זאת. היריב
 .לת התקפהשהיריב ביצע פעו

 נגיעות בחסימה 18.4

לכן . נגיעה בחסימה נחשבת במניין הנגיעות של הקבוצה 18.4.1
נגיעות על שתי  לרשות הקבוצה, נגיעה בחסימההלאחר 

 .מנת להחזיר את הכדור

בתנאי שנגיעות אלה , (מהירות ורציפות)יכולים לבצע נגיעות עוקבות , חוסם אחד או יותר 18.4.2
 .(18.4.1 חוק ) כנגיעה אחת במניין הקבוצתי ותנחשבאלה . מתרחשות תוך כדי פעולה אחת

 .  נגיעות אלו יכולות להתבצע עם כל חלק מהגוף 18.4.3

 עבירות של חסימה 18.5

 .(18.3 חוק ) היריבהיריב לפני או יחד עם פעולת ההתקפה של חלל החוסם נוגע בכדור ב 18.5.1

 .היריב מחוץ לאנטנות חללסם את הכדור בוחשחקן  18.5.2

 .סם את הפתיחה של היריבוחשחקן  18.5.3

 ".חוץ"-הכדור מועף מהחסימה ל 18.5.4



 

 19 2012 - 2009 מהדורה חופים כדורעף של הרשמיים המשחק חוקי

 ועיכוביםפסקי זמן  'ו פרק

 פסקי זמן 19

 הגדרה 19.1

 .שניות 30 ךמשהפסקת משחק רגילה הננו פסק זמן הי

, נוסף פסק זמן טכני, במערכה הראשונה והשנייה, FIVBבתחרויות עולמיות מטעם 
 .21-הקבוצות שווה ללזכות כשסכום הנקודות  תניתן אוטומטי, שניות 30שמשכו 

 פסקי הזמןמספר  19.2

 .לכל היותר בכל מערכה אחדפסק זמן  לבקשלכל קבוצה זכות 

 זמןפסקי בקשה ל 19.3

י "ע, כאשר הכדור מחוץ למשחק ולפני השריקה לפתיחה פסק זמן רקבקש מותר לשחקנים ל 19.3.1
א פסקי זמן יכולים לבוא אחד אחרי השני לל .(4סימן ,  8 רציו ) הצגה של סימן הידיים המתאים

 .צורך בחידוש המשחק

 .השחקנים לקבל אישור השופטים לעזוב את שדה המשחקעל 

 בקשות בלתי חוקיות 19.4

 :פסק זמןאסור לבקש  ,ין היתרב

 ,(לעיל 19.3 חוק ) או לאחר השריקה לפתיחה ,במהלך משחק או בעת (א
 מערכהבקשה בלתי חוקית ראשונה בכל  .(לעיל 19.2 חוק )שאושר  לאחר ניצול פסק זמן (ב

אלא אם חוזרים עליה באותה , עונשתדחה ללא כל  ת המשחקשאינה משפיעה או מעכבת א
 .('ב 20.1 חוק )המערכה 

 יכובים במשחקע 20

 סוגי עיכובים 20.1

וצה פעולה בלתי חוקית של קב
המונעת את חידוש המשחק היא עיכוב 

  :וכוללת בין היתר

לאחר שניתנה  פסקי הזמןהארכה של  (א
 ,הוראה לחדש את המשחק

באותה  חזרה על בקשה בלתי חוקית (ב
 ,(19.4 חוק )מערכה 

בין המרבי זמן ה)משחק של עיכוב  (ג
פתיחה ושריקה ל המשחק סיום מהלך

משחק הבתנאי שניות  12הוא 
 (.רגיליםה

 עונשים על עיכובים 20.2

י קבוצה "ע ערכההעיכוב הראשון במ 20.2.1
 ".התראת עיכוב"י "מוענש ע

העיכוב השני והבאים אחריו מכל סוג  20.2.2
 הי אותה הקבוצה באות"שהוא ע

עבירה שהעונש עליה  המהוו ערכההמ
 .הפסד של מהלך: "נזיפת עיכוב"הוא 
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 פסקות משחק חריגותה 21

 פציעה 21.1

אם מתרחשת פציעה רצינית כאשר  21.1.1
על השופט להפסיק , הכדור במשחק

  .מיד את המשחק

 .במקרה זה יש לחזור על המהלך

לכל דקות  5ענקים ושחקן פצוע מל 21.1.2
פעם אחת , להתאוששותהיותר 

על השופט להורות לצוות  .במשחק
רפואי מאושר להיכנס למגרש לטפל 

רק השופט יכול להרשות . בשחקן
המשחק ללא  דהלשחקן לעזוב את ש

 של הדקות 5סיום עם . ענישה
השופט ישרוק ויבקש , התאוששות

ברגע זה . מהשחקן להמשיך לשחק
רק השחקן עצמו יכול להחליט אם 

 .שחקלהוא יכול להמשיך 

קבוצתו תוכרז , המשחק בסיום זמן ההתאוששות דהמתאושש או אינו חוזר לש אם השחקן אינו
 .(9.1 , 7.4.3 חוקים ) כבילתי שלמה

 .האחראי הטכני יכולים להתנגד לחזרתו של שחקן במקרים קיצוניים רופא התחרות

 תחרותשל ההצוות הרפואי המאושר עם הגעתו למגרש של זמן ההתאוששות יחל : הערה
זמן ההתאוששות יחל מרגע האישור של , אם צוות רפואי מאושר אינו בנמצא. לטפל בשחקן

 . השופט

 הפרעות חיצוניות 21.2

 .משחק יש להפסיק את המשחק ולחזור על המהלךבמקרה של הפרעה חיצונית ל

 הפסקות ממושכות 21.3

המארגנים וועדת , על השופט הראשי, כאשר נסיבות בלתי צפויות גורמות להפסקת המשחק 21.3.1
להחליט על האמצעים שיש לנקוט על מנת ליצור מחדש תנאים , אם ישנה כזאת ,הביקורת

 .שחקלקיום המ

המערכה המופסקת  ,שעות 4שמשכן הכולל אינו עולה על  יותרבמקרה של הפסקה אחת או  21.3.2
 . גם אם המשחק מחודש במגרש אחר, עם אותה תוצאה חודשת

יש לשחק מחדש את כל , שעות 4שמשכן הכולל עולה על  יותרבמקרה של הפסקה אחת או  21.3.3
 .המשחק

 ות בין המערכות והחלפת חלקותוגפה 22

 החלפת חלקות 22.1

מערכה ב)נקודות  5ולאחר כל ( 2-ו 1במערכות )נקודות  7הקבוצות מחליפות חלקות לאחר כל  22.1.1
3.) 

 ות בין המערכותוגהפ 22.2

 .דקה אחתת בין המערכות נמשכות וגוכל ההפ 22.2.1

 .8.1 השופט הראשי יבצע הגרלה לפי חוק , ה לפני המערכה המכרעתוגבמהלך ההפ

 .על הקבוצות להחליף מיד וללא עיכוב, (לעיל 22.1 חוק ) במהלך החלפת החלקות 22.2.2

 .תתבצע מיד עם גילוי הטעות היא ,ברגע הנכוןאם החלפת החלקות אינה נעשית  22.2.3

 .שאר בעינהיהתוצאה בזמן ביצוע החלפת החלקות ת
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 בלתי הולמתתנהגות ה 'ז פרק

 תנהגות בלתי הולמת ה 23

קהל או  תוחבר קבוצ, יריבים, התנהגות בלתי הולמת מצד חבר קבוצה כלפי ממלאי תפקיד
 .ה סוגים על פי דרגת החומרה שבמעשהארבעת לסווגצופים מה

 וגיםוהס 23.1

 .'הפחדה וכד, וכחנות: בלתי ספורטיביתהתנהגות  23.1.1

 .הפגנת בוזתוך  פעולה המנוגדת לנימוסים טובים ולעקרונות מוסריים: התנהגות חצופה 23.1.2

 .תנועות או ביטויים מעליבים או משמיצים: התנהגות מעליבה 23.1.3

 .במתכוון תקיפה פיזית או אלימות: אלימות 23.1.4

 העונשים 23.2

תלוי במידת העונש שיוטל 
מת ההתנהגות הבלתי הול

השופט שיקולו של פי על ו
 את תעדליש )הראשי 

 (: גיליון השיפוטבם יעונשה

להתנהגות בלתי : התראה 23.2.1
שום עונש לא , ספורטיבית

ניתן אך השחקן הקשור 
מוזהר לבל יחזור על 

 .התנהגותו באותה המערכה

או התנהגות חצופה  :נזיפה 23.2.2
חזרה על התנהגות בלתי 

הקבוצה  ,ספורטיבית
מהלך מוענשת באיבוד 

 .משחק

חזרה על התנהגות : השעיה 23.2.3
חצופה או  התנהגות 

י "תיענש ע, מעליבה
י "השחקן הנענש ע. השעיה

 דההשעיה חייב לעזוב את ש
המשחק וקבוצתו מוכרזת 

 כבילתי שלמה למערכה
 . (9.1 , 7.4.3 חוקים )

המשחק וקבוצתו מוכרזת כבילתי שלמה  דהעל השחקן לעזוב את ש, אלימות: הרחקה 23.2.4
 .(9.1 , 7.4.3 חוקים ) למשחק

 סולם העונשים 23.3

 .( 7ציור  ) פי הרשום בסולם העונשיםעל תנהגות בלתי הולמת תיענש ה

 .שחקן יכול לקבל יותר מנזיפה אחת במשך מערכה אחת

 .במשך מערכה אחת, העונשים מצטברים רק בטיבם בהקשר לעבירה

 .הרחקה כתוצאה מאלימות אינה דורשת עונש קודם

 התנהגות בלתי הולמת לפני ובין מערכות 23.4

והעונשים  7לציור ות בלתי הולמת המתרחשת לפני או בין מערכות מוענשת בהתאם כל התנהג
 מתייחסים למערכה הבאה
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 צוות השופטים והנהלים 'ח פרק

 וות השופטים ונהליםצ 24

 הרכב   24.1

 :צוות השופטים לכל משחק מורכב מבעלי התפקידים הבאים

 השופט הראשי 
 השופט העוזר 
 הרשם 
  שופטי קו( שני)ארבעה 

 . 6ציור  מיקומם מסומן ב

 נהלים 24.2

 :רק השופט הראשי והשופט העוזר רשאים לשרוק במשך המשחק 24.2.1

 ;משחק השופט הראשי נותן את הסימן לפתיחה המתחילה מהלך (א

בתנאי שהם בטוחים כי , המשחק מהלךהשופט הראשי והשופט העוזר מסמנים את הסיום של  (ב
 .בוצעה עבירה וכי הם זיהו את מהותה

בקשה של או דוחים הם יכולים לשרוק כדי לסמן שהם מאשרים בזמן הפסקות משחק רגילות  24.2.2
 .קבוצה

באמצעות סימני הם לסמן עלי, מיד לאחר שהשופט שורק כדי לסמן את סיומו של מהלך 24.2.3
 :(29.1 חוק ) הידיים הרשמיים

 ,את הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה (א
 ,(במידת הצורך) את מהות העבירה (ב
 (.במידת הצורך)את השחקן השוגה  (ג

 שופט ראשי 25

 מיקום 25.1

המוצב באחד מקצות השופט הראשי מבצע את תפקידיו כשהוא יושב או עומד על דוכן שיפוט 
 .מ מעל לרשת"ס 50עיניו צריכות להיות בערך . הרשת

 מכויותס  25.2

בידיו המרות לגבי כל חברי צוות . השופט הראשי מנהל את המשחק מתחילתו ועד סופו 25.2.1
 .השופטים וחברי הקבוצות

בסמכותו לבטל את החלטותיהם של . המשחק החלטותיו של השופט הראשי הן סופיותמשך ב
 .שופטים האחרים אם הוא נוכח שהן שגויותחברי צוות ה

 .להחליף חבר בצוות השופטים שאינו מבצע את תפקידו כהלכה אפילוהשופט הראשי רשאי 

  .השופט הראשי מפקח גם על עבודת מחזירי הכדורים 25.2.2

כולל כאלה שלא נכללו , השופט הראשי מוסמך להכריע בכל הנושאים הקשורים למשחק 25.2.3
 .בחוקי המשחק

השופט , שחקןעל פי בקשת , יחד עם זאת .לא ירשה כל ויכוח לגבי החלטותיו השופט הראשי 25.2.4
 .הסבר על יישום או פירוש של החוקים עליהם הוא ביסס את החלטתו ןתייהראשי 

על החלטה  רשמית אינו מקבל את ההסבר של השופט הראשי ובוחר לערער השחקןאם 
 ."פרוטוקול ערעור"על השופט הראשי לאשר התחלת , כזאת

הציוד והתנאים , השופט הראשי אחראי לקבוע לפני המשחק ובמהלכו האם משטח המשחק 25.2.5
 .מתאימים לדרישות המשחק

 אחריות 25.3

 :השופט הראשי, לפני המשחק 25.3.1

 ,ושל הציוד האחר יםשל הכדור, בודק את המצב של המשטח של שדה המשחק (א
 ,מבצע את ההגרלה עם ראשי הקבוצות (ב
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 .מפקח על חימום הקבוצות (ג

 :רק השופט הראשי רשאי, המשחקבזמן  25.3.2

 ,להעניש על עיכובים והתנהגות בלתי הולמת (א
 :להחליט לגבי (ב

 עבירות של השחקן הפותח, 

 עבירות מסך של הקבוצה הפותחת, 

 עבירות של המשחק בכדור, 

 עבירות שמעל לרשת ובחלקה העליון. 

 .סיום המשחק הוא בודק את גליון השיפוט וחותם עליוב 25.3.3

 שופט עוזר 26

 מיקום 26.1

השופט העוזר מבצע את תפקידיו בעומדו 
מחוץ למגרש ליד העמוד שממול ועם 

 .( 6ציור  ) הפנים אל השופט הראשי

 סמכויות 26.2

השופט העוזר הוא עוזרו של השופט  26.2.1
 אחריותוי אך יש לו גם את תחומ, הראשי

במקרה והשופט הראשי . (מטה 26.3חוק )
השופט , אינו מסוגל להמשיך בתפקידו

 .העוזר יכול למלא את מקומו

לסמן , מבלי לשרוק, השופט העוזר יכול גם 26.2.2
אך מבלי , אחריותועבירות שמחוץ לתחום 

 .לעמוד על דעתו כלפי השופט הראשי

 .השופט העוזר מפקח על עבודת הרשם 26.2.3

פסקי הזמן שר את השופט העוזר מא 26.2.4
מפקח על משכן ודוחה , חלקות ותחלפהו

 .בקשות בלתי חוקיות

ומדווח לשופט הראשי ות קבוצאחת מהכל  שלהשופט העוזר מפקח על מספר פסקי הזמן  26.2.5
 .ולשחקנים הנוגעים בדבר לאחר שניצלו את פסק הזמן שלהם לכל מערכה

 .(21.1.2 חוק ) התאוששותהזמן את השופט העוזר מאשר , במקרה של פציעת שחקן 26.2.6

 .השופט העוזר בודק בזמן המשחק שהכדורים עדיין עומדים בדרישות החוקה 26.2.7

 אחריות 26.3

 :שורק ומסמן, השופט העוזר מחליט, בזמן המשחק 26.3.1

 ,של הרשת או באנטנה שבצד המגרש הקרוב אליו נגיעה פסולה בחלקה התחתון (א
 ,היריב מתחת לרשת חלקתהפרעה בעקבות חדירה לשטח או  (ב
 .רוב אליוקכדור העובר את הרשת מחוץ לתחום המעבר או הנוגע באנטנה בצד ה (ג
 .זרנגיעת הכדור בחפץ  (ד

 .בסיום המשחק הוא חותם על גליון השיפוט 26.3.2
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 רשם 27

 מיקום 27.1

 הביישתוך הרשם מבצע את תפקידיו 
ליד שולחן הרשם ממול ועם פניו אל 

  .( 6ציור  ) השופט הראשי

 אחריות 27.2

ליון השיפוט בהתאם יאת גמלא הוא מ
תוך כדי שיתוף פעולה עם , יםלחוק

 .השופט העוזר

הרשם , לפני המשחק ולפני כל מערכה 27.2.1
רושם את נתוני המשחק והקבוצות 

בהתאם לנהלים התקפים ומקבל את 
 .שי הקבוצותחתימותיהם של רא

 :הרשם, בזמן המשחק 27.2.2

 ,לוח התוצאות תופיע התוצאה הנכונהרושם את הנקודות שהושגו ודואג לכך שעל  (א
 ,בזמן שהשחקנים מבצעים את הפתיחה סדר הפותחים של כל קבוצהעוקב אחר  (ב
שצריך בהתאם למספר השחקן  2-ו 1י הצגת שלט ממוספר "מסמן את סדר הפותחים ע (ג

 ,מידית לשופטים על כל טעותהרשם יסמן . פותחל
 ,בדיקת מספרם ומדווח לשופט העוזר רושם את פסקי הזמן תוך (ד
 ,(19.4 חוק ) פסק זמןמודיע לשופטים על בקשה בלתי חוקית ל (ה
 .חלקותהחלפת הועל  מודיע לשופטים על סיום המערכות (ו

 :הרשם, בסיום המשחק 27.2.3

 ,התוצאה הסופית רושם את (א
 ,אשי הקבוצות ואחר כך של השופטיםמקבל את חתימותיהם של ר, ליון השיפוטיתם על גוח (ב
ליון השיפוט יגב רשוםלמערער לרושם בעצמו או מאפשר , ('א 6.1.7 חוק ) במקרה של ערעור (ג

 .יםערערמעליו שאירוע ה את הפרטי

 ופטי הקוש 28

 מיקום  28.1

אלכסון הם עומדים ב. שני שופטי קולפחות להיות  יםייבבמשחקים בינלאומיים רשמיים ח 28.1.1
 .מטרים מכל פינה של המגרש 2עד  1במרחק של 

 .( 6ציור  ) כל אחד מהם מפקח גם על קו הרוחב וגם על קו האורך הקרובים אליו

, מטרים מכל פינה של המגרש 3עד  1הם עומדים בשוליים במרחק של  ,טי קושופ 4אם ישנם  28.1.2
 .( 6 ציור ) על ההמשך הדמיוני של הקו עליו הם מפקחים

 אחריות 28.2

כפי שמופיע ( מ"ס X 30 30במידות )לים שופטי הקו מבצעים את תפקידיהם בהשתמשם בדג 28.2.1

 :9בציור 

-)בכל פעם כאשר הכדור נופל על הרצפה בקרבת הקו" חוץ"-ו" פנים"כדורי הם מסמנים את  (א
 .שבפיקוחם( ים

 .הקבוצה המקבלת את הכדורשל " חוץ"נגיעות בכדורי הם מסמנים את  (ב
חוק ) 'דוכ, באנטנהנוגע , העובר את הרשת מחוץ לתחום המעברכדור הם מסמנים את  (ג

 .הקרוב ביותר לנתיב הכדור הקושופט קודם כל של א האחריות על הסימון הי(. 14.1.1 

 .(16.5.1 חוק ) השחקן הפותחעבירות רגל של מסמנים , שופטי הקו האחראים על קו הרוחב (ד
 .שופט קו לחזור על סימונועל , על פי בקשתו של השופט הראשי (ה
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 ימנים רשמייםס 29

 ( 8 ציור ) סימני הידיים של השופטים  29.1

משחק בצורה הפסקת הלהסיבה את באמצעות סימני הידיים הרשמיים , השופטים לסמןעל 
 :הבאה

 .הבאהשתבצע את הפתיחה השופט יסמן את הקבוצה  29.1.1

. המאושרתקת המשחק הפסהשופט יסמן את מהות העבירה או את הסיבה ל, במידת הצורך 29.1.2
צד הקבוצה ביד ישתמש ב, יד אחתבמידה הסימן הוא בו, השופט יציג את הסימן לרגע

 . או את הבקשה שביצעה את העבירה

 .הבקשההשופט יסמן את השחקן שביצע את העבירה או את , במידת הצורך, בסוף 29.1.3

 ( 9 ציור ) סימני הדגל של שופטי הקו 29.2

עבירה ולהציג את הסימן השופטי הקו לסמן באמצעות סימני הדגל הרשמיים על מהות על 
 .לרגע
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 ציורים
 והגדרות
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 שדה המשחק  1 ציור

 6.3 , 1 1'א פרק חוקים 
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 עיצוב הרשת  2 ציור

 2 חוק 

 

 

בתחרויות עולמיות מטעם 
FIVB  ניתן לסדר את הרשת

 לעיל 2.1 כפי שמתואר בחוק 
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 כדור העובר את המישור האנכי של הרשת  3 ציור

 14.1 , 11.4 , 2.3 חוקים 
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 מסך  4 ציור

 16.6 חוק 

 

 

 

 

 חסימה שהושלמה  5 ציור

 18.1 חוק 
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 מיקום צוות השופטים ועוזריהם  6 ציור

 28 , 27 , 26 ,25 , 3.3 חוקים 
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 טבלת העונשים  7 ציור

 23 חוק 

 

 תוצאות הלוואי הכרטיסים העונש הפעם 

התנהגות בלתי  .1
 הולמת

 אין עונש, מניעה צהוב הזהרה ראשונה

 הפסד של מהלך אדום נזיפה והלאה 2

 התנהגות חצופה .2

 הפסד של מהלך אדום נזיפה ראשונה

בלתי שלמה "הקבוצה מוגדרת  יחד שניהם השעיה שנייה
 מפסידה את המערכה, "למערכה

 התנהגות מעליבה .3
בלתי שלמה "הקבוצה מוגדרת  שניהם יחד השעיה ראשונה

 מפסידה את המערכה, "למערכה

 התנהגות אלימה .4
בלתי שלמה "הקבוצה מוגדרת  שניהם בנפרד הרחקה ראשונה

 מפסידה את המשחק, "למשחק
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 ר

 ע ר

 ע ר

 ע ר

 ר

 ע ר

 הרשמיים של השופטיםסימני הידיים   8 ציור

 29.1 חוק 

 

 מצבים לסימון

 : י"סימן ידיים מוצג ע
 

 שופט ראשי שופט עוזר
 

 

 אישור לפתיחה

 

 16.4 חוק 

 

 

 

 חהיאת היד לסימון כוון הפת העבר

 

 הקבוצה שתפתח

 

 'א 24.2.3 , 7.3  יםחוק

 

 

 

 פשוט את היד בצד הקבוצה שתפתח את המהלך הבא

 

 החלפת חלקות

 

 22.1 חוק 

 

 

 

 הרם את הזרועות לפני ומאחורי הגוף וסובב אותן

 

 פסק זמן

 

 19.3 חוק 

 

 

 

 (Tבצורה של )החזק אנכית , השים את כף היד מעל אצבעות היד השני

 

 התראת עיכוב

 20.2.1 חוק 

 נזיפת עיכוב

 20.2.2 חוק 

 

 

 (נזיפה)או אדום ( התראה)הצבע על פרק היד עם כרטיס צהוב 
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 ר

 ר

 ר

 ע ר

 ר

 ע ר

 (10-6)הידיים של השופטים סימני 

 29.1 חוק 

 

 מצבים לסימון

 : י"סימן ידיים מוצג ע
 

 שופט ראשי שופט עוזר
 

 

 התראה

 23.2.1 חוק 

 או נזיפה

 23.2.2 חוק 

 

 

 הצג כרטיס צהוב להתראה וכרטיס אדום לנזיפה

 

 השעיה

 

 23.2.3  חוק

 

 

 

 הצג את שני הכרטיסים ביד אחד להשעיה

 

 הרחקה

 

 23.2.4 חוק 

 

 

 

 הצג את שני הכרטיסים בנפרד בשתי הידיים להרחקה

 

 (או המשחק)סיום מערכה 

 7.1 חוק 

 7.2 חוק 

 

 

 

 הצלב את הזרועות לפני החזה עם כפות ידיים פתוחות

 

 בחבטת הפתיחהכדור לא נזרק או נשמט 

 

 

 16.5.5 חוק 

 

 

 

 המושטת עם כף היד פתוחה כלפי מעלה ידהרם את ה
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 ר

 ר

 ר

 ע ר

 ר

 ע

 ע

 ע

 ע ר

 (15-11)סימני הידיים של השופטים 

 29.1 חוק 

 

 מצבים לסימון

 : י"סימן ידיים מוצג ע
 

 שופט ראשי שופט עוזר
 

 

 עיכוב בפתיחה

 

 

 16.5.3 חוק 

 

 

 חמש אצבעות פתוחות ביד אחת רםה

 

 מסך

 

 16.6  חוק

 

 

 

 שתי הידיים אנכית עם כפות הידיים כלפי חוץאת הרם 

 

 נגיעה בכדור

 

 

 

 

 

 שפשף עם כף יד אחת את אצבעות היד השניה מורמות אנכית

 

 "פנים"כדור 

 

 11.3 חוק 

 

 

 

 ל החלקהעהצבע עם היד והאצבע 

 

 "חוץ"כדור 

 

 11.4 חוק 

 

 

 

 שתי הזרועות אנכית עם כפות הידיים פתוחות כלפי הגוףהרם את 
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 ר

 ר

 ר

 ע ר

 ר

 ע

 ע

 ע ר

 (20-16)סימני הידיים של השופטים 

 29.1 חוק 

 

 מצבים לסימון

 : י"סימן ידיים מוצג ע
 

 שופט ראשי שופט עוזר
 

 

 כדור מוחזק

 

 

 13.5.3 חוק 

 

 

 לעט את הזרוע עם כף היד כלפי מעלה רםה

 

 נגיעה כפולה

 

 13.5.4  חוק

 

 

 

 הרם שתי אצבעות פתוחות

 

 ארבעה נגיעות

 

 13.5.1 חוק 

 

 

 

 הרם ארבע אצבעות פתוחות

 

 גיעה ברשתנ

 

 15.4.3 חוק 

 

 

 

 הצבע על רשת בצד המתאים

 

 חדירה לחלל היריב מעבר רשת

 

 15.4.1 חוק 

 

 

 

 מקם את הזרוע מעל הרשת עם כף היד כלפי מטה
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 ע ר

 ר

 ר

 ר

 ע

 ע

 (23-21)סימני הידיים של השופטים 

 29.1 חוק 

 

 מצבים לסימון

 : י"סימן ידיים מוצג ע
 

 שופט ראשי שופט עוזר
 

 

 עבירה של התקפה

 17.2.5 , 17.2.3 חוק 

 או עבירה נגד פתיחה של היריב

 17.2.4 חוק 

 

 

 בצע תנועת זרוע כלפי מטה עם כף היד הפתוחה

 

 עובר מתחת לרשתהכדור  ואי חדירה לחלקת היריב "הפרעה ע

 15.2  חוק

 14.1.3 חוק 

 

 

 

 צבע על קו האמצעה

 

 צדדית וכדור חוזר-עבירה דו

 

 12.2.3 חוק 

 

 

 

 את שני הבוהים אנכיתהרם 
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 ק

 ק

 ק

 ק

 ק

 ק

 סימני הדגל הרשמיים של שופטי הקו  9 ציור

 29.2 חוק 

 

 מצבים לסימון
 

 :י"סימן ידיים מוצג ע
 

 שופט קו

 

 "פנים"כדור 
 
 

 11.3 חוק 

 
 
 

 צבע מטה עם הדגלה

 

 "חוץ"כדור 
 
 

 'ב 28.2.1 חוק 

 
 
 

 הרם את הדגל אנכית 

 

 בכדורנגיעה 
 
 

 22.1 חוק 

 
 
 

 ל וגע בו עם כף היד השניהגדהרם את ה

 

 העובר בתחום החיצוני או עבירת רגל של הפותחכדור 
 

 'ד-ו', ג', ב. 11.4 חוק 
 16.5.1 חוק 

 
 
 

 על הקו המתאים  ואנופף בדגל מעל הראש והצבע על האנטנה 

 

 אין אפשרות לקבוע
 
 
 

 
 
 

 הרם והצלב את שתי הידיים לפני החזה
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	1.3.2 אין קו אמצע.
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	1.3.5 קווי המגרש צריכים להיות סרטים עשויים מחומר עמיד, וכל יתד גלויה צריכה להיות עשויה מחומר רך וגמיש.
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	4 הקבוצות
	4.1 הרכב של קבוצה
	4.1.1 קבוצה מורכבת משני שחקנים בלבד.
	4.1.2 רק השחקנים הרשומים בגיליון השיפוט רשאים לעלות על המגרש ולהשתתף במשחק.
	4.1.3 בתחרויות עולמיות מטעם FIVB, אסור לאמן בזמן המשחק.

	4.2 ראש הקבוצה

	5 ציוד השחקנים
	5.1 ציוד
	5.1.1 הציוד של שחקן כולל מכנסיים או בגד ים. חולצה או "חלק עליון" הינו אפשרי אלא אם הוגדר אחרת בתקנון של התחרות. שחקנים יכולים לחבוש כובע.
	5.1.2 בתחרויות עולמיות מטעם FIVB, שחקנים מאותה הקבוצה חייבים ללבוש מדים באותו הצבע וסגנון לפי תקנון התחרות.
	5.1.3 מדי השחקנים חייבים להיות נקיים.
	5.1.4 על השחקנים לשחק יחפים, אלא אם אושר אחרת ע"י השופטים.
	5.1.5 חולצות השחקנים (או המכנסיים הקצרים, אם אושר לשחקנים לשחק ללא חולצות) חייבות להיות ממוספרות 1 ו- 2. המספרים צריכים להופיע על החזה (או בחזית המכנסיים).
	5.1.6 המספרים צריכים להיות בצבע שונה מצבע החולצה ובגודל של לפחות 10 ס"מ בגובה. עובי קו ההדפס של המספר יהיה לא פחות מ- 1.5 ס"מ בעובי.

	5.2 שינויים מאושרים
	5.2.1 אם שתי הקבוצות מגיעות למשחק לבושות עם חולצות באותו הצבע, תתבצע הטלת מטבע על מנת להחליט איזו קבוצה תחליף לבוש.
	5.2.2 השופט הראשי רשאי לאשר לשחקן/ים :
	א) לשחק עם גרביים/ נעליים.
	ב) להחליף תלבושות רטובות בין המערכות, בתנאי שהתלבושות החדשות עומדות בתקנון התחרות ו- FIVB (חוקים 5.1.5 ו-5.1.6 לעיל).

	5.2.3 אם נתבקש ע"י שחקן, השופט הראשי רשאי לאשר לו לשחק עם בגדי אימון (טרנינגים).

	5.3 חפצים אסורים
	5.3.1 /אסור להשתמש בכל חפץ העלול לגרום לפציעה, כגון סיכות, צמידים, סדים וכד'.
	5.3.2 שחקנים יכולים להרכיב משקפיים או עדשות על אחריותם.
	5.3.3 אסור ללבוש מדים ללא מספרים רשמיים (חוקים 5.1.5 ו-5.1.6 לעיל).


	6 זכויות וחובות של המשתתפים
	6.1 שני השחקנים
	6.1.1 המשתתפים חייבים לדעת את "חוקי המשחק הרשמיים של כדורעף חופים" ולקיים אותם.
	6.1.2 המשתתפים חייבים לקבל את החלטות השופטים ברוח ספורטיבית ולא להתווכח עליהן. במקרה של ספק, אפשר לבקש הבהרה.
	6.1.3 המשתתפים חייבים להתנהג בכבוד ובאדיבות בהתאם ל-"רוח הספורטיבית" (FAIR PLAY), לא רק כלפי השופטים אלא גם כלפי ממלאי תפקידים אחרים, יריבים, חברים לקבוצה וקהל הצופים.
	6.1.4 המשתתפים חייבים להימנע מפעולות או התנהגות שמטרתן להשפיע על החלטות השופטים או לחפות על עבירות שבוצעו ע"י קבוצתם.
	6.1.5 המשתתפים חייבים להימנע מפעולות מכוונות לעכב את המשחק.
	6.1.6 מותרת תקשורת בין חברי קבוצה בזמן המשחק.
	6.1.7 במהלך המשחק, מותר לשני השחקנים לדבר עם השופטים כשהכדור מחוץ למשחק, בשלושת המקרים הבאים:
	א) לבקש הסבר על יישום או פירוש של החוקים. אם ההסבר אינו מספק את השחקנים, אחד מהם חייב מיד להודיע לשופט הראשי על רצונו להתחיל פרוטוקול מחאה.
	ב) לבקש אישור:
	ג) לבקש פסקי זמן.

	6.1.8 בסוף המשחק:
	א) שני השחקנים מודים לשופטים וליריביהם.
	ב) אם אחד השחקנים בקש לפני כן "פרוטוקול מחאה" מהשופט הראשי, יש לו את הזכות לאשר זאת כמחאה ולתעדה בגיליון השיפוט (חוק 6.1.7 א' לעיל).


	6.2 ראש הקבוצה
	6.2.1 לפני המשחק ראש הקבוצה:
	6.2.2 בסוף המשחק, ראש הקבוצה מאשר את התוצאות ע"י חתימה בגיליון השיפוט.

	6.3 מיקום המשתתפים (ציור 1 )


	פרק ג' שיטת המשחק
	7 שיטת הניקוד
	7.1 לזכות במשחק
	7.1.1 קבוצה המנצחת בשתי מערכות, מנצחת את המשחק.
	7.1.2 במקרה של שוויון 1:1 במערכות, משחקים את המערכה המכרעת (השלישית) עד להשגת 15 נקודות עם יתרון של 2 נקודות לפחות.

	7.2 לזכות במערכה
	7.2.1 מערכה (מלבד המערכה השלישית המכרעת) מוענקת לקבוצה המשיגה ראשונה 21 נקודות עם יתרון של 2 נקודות לפחות, זוכה במערכה. במקרה של שוויון 20:20, ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של 2 נקודות (20:22, 21:23, ...).
	7.2.2 המערכה המכרעת משוחקת לפי חוק 7.1.2 לעיל.

	7.3 לזכות במהלך המשחק
	7.3.1 אם הקבוצה הפותחת זוכה במהלך המשחק, היא זוכה בנקודה וממשיכה לפתוח.
	7.3.2 אם הקבוצה המקבלת את הפתיחה זוכה במהלך המשחק, היא זוכה בנקודה ומקבלת את זכות הפתיחה.

	7.4 אי הופעה, קבוצה בלתי שלמה
	7.4.1 לקבוצה המסרבת לשחק לאחר שנקראה לעשות כן, נרשמת אי הופעה והפסד טכני במשחק בתוצאה 2:0 ו-21:0 בכל מערכה.
	7.4.2 לקבוצה אשר, ללא סיבה מוצדקת, אינה מופיעה למשחק בזמן, נרשמת אי הופעה עם אותה תוצאה כמו בחוק 7.4.1 לעיל.
	7.4.3 קבוצה המוכרזת כ-"בלתי שלמה" למערכה או למשחק, מפסידה את המערכה או את המשחק בהתאמה (חוק 9.1). לקבוצה היריבה מוענקות הנקודות הדרושות לה לזכות במערכה או הנקודות והמערכות הדרושות לה לנצח במשחק בהתאמה. לקבוצה הבלתי שלמה נשמרות הנקודות והמערכות בהן זכתה.



	פרק ד' הכנות למשחק, מבנה המשחק
	8 הכנות למשחק
	8.1 הגרלה
	א) או את הזכות לפתוח או לקבל את הפתיחה,
	ב) או את אחת החלקות.

	8.2 חימום

	9 המערך הפותח של קבוצה
	9.1 שחקנים
	9.2 החלפות שחקן

	10 מיקום השחקנים
	10.1 /מיקום
	10.1.1 ברגע שהכדור נחבט ע"י השחקן הפותח, על הקבוצות להתמקם בתוך חלקתן (למעט השחקן הפותח).
	10.1.2 השחקנים רשאים למקם עצמם לפי רצונם. אין עמדות מוגדרות בחלקה.
	10.1.3 אין עבירות מיקום.

	10.2 סדר הפותחים
	10.2.1 יש לשמור על סדר הפותחים לאורך כל המערכה (כפי שמוגדר ע"י ראשי הקבוצות מיד עם סיום ההגרלה).

	10.3 עבירה של סדר הפותחים
	10.3.1 עבירה של סדר הפותחים נעברת כאשר הפתיחה אינה מבוצעת ע"פ הסדר הפותחים.
	10.3.2 על הרשם לציין במדויק את סדר הפותחים הנכון ולתקן את השחקן הטועה.
	10.3.3 עבירה של סדר הפותחים נענשת בהפסד מהלך המשחק (חוק 12.2.1).



	פרק ה' פעולות משחק
	11 מצבי משחק
	11.1 כדור במשחק
	11.2 כדור מחוץ למשחק
	11.3 כדור "פנים"
	11.4 כדור "חוץ"
	א) הוא נופל על הקרקע כולו מחוץ לקווי תיחום (בלי לגעת בהם);
	ב) הוא נוגע בחפץ זר, בתקרה או באדם שמחוץ למשחק;
	ג) הוא נוגע באנטנות, כבלים, עמודים או ברשת עצמה מחוץ לסרטים הצדדיים;
	ד) הוא עובר כליל את המישור האנכי של הרשת, לחלוטין או חלקית מחוץ לתחום המעבר במהלך פתיחה (חוק 14.3.1, ציור 3 ) או החבטה השלישית של הקבוצה.


	12 עבירות משחק
	12.1 הגדרה
	12.1.1 כל פעולת משחק הנוגדת את החוקים הינה עבירת משחק.
	12.1.2 השופטים בוחנים את מהות העבירות ופוסקים את העונשים בהתאם לחוקים.

	12.2 תוצאות העבירה.
	12.2.1 לכל עבירה יש עונש: הקבוצה היריבה של זאת המבצעת את העבירה זוכה במהלך המשחק ע"פ חוק 7.3.
	12.2.2 אם שתי עבירות או יותר מתבצעות ברצף, רק הראשונה נחשבת.
	12.2.3 אם שתי עבירות או יותר מתבצעות ע"י שני היריבים בו-זמנית, מוכרזת עבירה דו-צדדית  והמהלך משוחק שוב.


	13 משחק בכדור
	13.1 נגיעות קבוצתיות
	13.1.1 לכל קבוצה זכות לשלוש נגיעות לכל היותר על מנת להחזיר את הכדור מעל לרשת.
	13.1.2 הנגיעות הללו כוללות גם חבטות מכוונות של השחקנים בכדור וגם מגע לא מכוון עם הכדור.
	13.1.3 אסור לשחקן לגעת בכדור פעמיים ברציפות (למעט חוקים 13.1.3 א', ב' ו-18.2)

	13.2 נגיעות חד זמניות
	13.2.1 מותר לשני שחקנים לגעת בכדור בו זמנית.
	13.2.2 כאשר שני שחקנים של אותה הקבוצה נוגעים בכדור בו זמנית, הדבר נחשב לשתי נגיעות (למעט בחסימה, חוק 18.4.2). אם שניהם ניגשים לכדור אך רק אחד מהם נוגע בו, סופרים נגיעה אחת בלבד. התנגשות בין שחקנים אינה מהווה עבירה.
	13.2.3 אם שני יריבים נוגעים בכדור בו זמנית מעל לרשת והכדור נשאר במשחק, הקבוצה שבצידה נשאר הכדור זכאית לשלוש נגיעות נוספות. אם כדור כזה יוצא ל-"חוץ", זאת עבירה של הקבוצה מהצד הנגדי.

	13.3 נגיעה בתמיכה
	13.4 /תכונות הנגיעה
	13.4.1 הכדור יכול לגעת בכל חלק של גוף השחקן.
	13.4.2 יש לחבוט בכדור ולא להחזיקו ו/או להשליכו. הכדור יכול להינתז לכל  כיוון. יוצאים מן הכלל:
	א) בפעולת קבלה של כדור "מונחת בחוזקה". במקרה זה, הכדור יכול להיות מוחזק רגעית מעל לראש עם אצבעות.
	ב) כאשר נגיעה בו-זמנית של שני יריבים מובילה ל-"כדור מוחזק".

	13.4.3 הכדור יכול לגעת בחלקים שונים של הגוף בתנאי שהנגיעות מתרחשות בו זמנית. יוצאים מן הכלל:
	א) בחסימה, יכולות להתבצע מספר נגיעות רצופות (חוק 18.4.2) ע"י חוסם אחד או יותר, בתנאי שהנגיעות מתרחשות תוך כדי פעולה אחת.
	ב) בנגיעה הראשונה של קבוצה בכדור, למעט משחק בכדור מעל לראש באצבעות (מלבד חוק 13.4.2 א'), הכדור יכול לגעת בחלקים שונים של הגוף נגיעות עוקבות, בתנאי שהנגיעות מתרחשות תוך כדי פעולה אחת.


	13.5 עבירות הקשורות למשחק בכדור
	13.5.1 ארבע נגיעות: קבוצה נוגעת בכדור ארבע פעמים לפני החזרתו ליריב (חוק 13.1.1).
	13.5.2 נגיעה בתמיכה: שחקן מסתייע בחבר קבוצתו או בכל מבנה/חפץ בגבולות של שדה המשחק על מנת להשיג את הכדור (חוק 13.3).
	13.5.3 כדור מוחזק: שחקן אינו חובט בכדור (חוק 13.4.2), אלא במקרה של קבלת כדור "מונחת בחוזקה" (חוק 13.4.2 א'), או בנגיעה כפולה של שני יריבים מעל לרשת הגורמת ל-"כדור "מוחזק" רגעי (חוק 13.4.2 ב').
	13.5.4 נגיעה כפולה: שחקן חובט בכדור פעמיים ברציפות או הכדור נוגע בחלקים שונים של גופו בזה אחר זה (חוקים 13.1.3, 13.4.1).


	14 כדור ליד הרשת
	14.1 כדור העובר את הרשת
	14.1.1 כדור הנשלח אל עבר חלקת היריב צריך לעבור מעל לרשת דרך תחום המעבר (ציור 3 ). תחום המעבר הינו החלק מהמישור האנכי של הרשת המוגבל כדלקמן:
	א) מלמטה, ע"י השפה העליונה של הרשת,
	ב) בצדדים, ע"י האנטנות והמשכיהן הדמיוניים,
	ג) מלמעלה, ע"י התקרה או מבנה (אם קיימים).

	14.1.2 ניתן להחזיר כדור שעבר את המישור האנכי של הרשת אל השוליים של חלקת היריב (חוק 15) לחלוטין או חלקית דרך התחום החיצוני, במסגרת הנגיעות המותרות לקבוצה בתנאי ש:
	14.1.3 הכדור נחשב ל-"חוץ" כאשר הוא עובר במלוא היקפו מתחת לרשת (ציור 3 ).
	14.1.4 לעומת זאת, שחקן רשאי לחדור לחלקת היריב כדי לשחק בכדור לפני שכדור עובר במלוא היקפו מתחת לרשת או מחוץ לתחום המעבר (חוק 15.2).

	14.2 כדור הנוגע ברשת
	14.3 כדור לתוך הרשת
	14.3.1 מותר להמשיך ולשחק בכדור המועף לתוך הרשת בגבולות שלוש הנגיעות המותרות לקבוצה.
	14.3.2 אם כדור קורע לולאות של הרשת או מפיל אותה, המהלך המשחק מבוטל ויש לחזור עליו.


	15 שחקן ליד הרשת
	15.1 משחק מעבר לרשת
	15.1.1 תוך כדי חסימה, חוסם רשאי לגעת בכדור מעבר לרשת, בתנאי שהוא אינו מפריע למשחקו של היריב, לפני או תוך כדי פעולת ההתקפה של האחרון.
	15.1.2 לאחר פעולת ההתקפה, שחקן רשאי להעביר את ידיו מעבר לרשת, בתנאי שהנגיעה שלו בכדור נעשתה בתוך החלל של קבוצתו.

	15.2 חדירה לחלקה, חלל ו/או שוליים של היריב
	15.3 נגיעה ברשת
	15.3.1 נגיעות השחקן ברשת אינה מהווה עבירה, אלא אם מתבצעת תוך כדי ניסיון לשחק בכדור, או מפריעה למשחקו של היריב.
	15.3.2 לאחר שהשחקן נגע בכדור, הוא יכול לגעת בעמודים, בחבלים או בכל חפץ אחר שמחוץ לאורך הכללי של הרשת, בתנאי שהדבר אינו מפריע למהלך המשחק.
	15.3.3 מקרה שבו הכדור מועף לתוך הרשת וגורם לה לגעת בשחקן יריב, אינו מהווה עבירה.

	15.4 עבירות של שחקן ליד הרשת
	15.4.1 שחקן נוגע בכדור או ביריב בחלל היריב לפני או תוך כדי פעולת ההתקפה של היריב (חוק 15.1.1).
	15.4.2 שחקן חודר לחלקה, חלל ו/או שוליים של היריב תוך כדי הפרעה למשחק היריב (חוק 15.2).
	15.4.3 שחקן נוגע ברשת או באנטנה תוך כדי ניסיון שלו לשחק בכדור או מפריע למשחק (חוק 15.3.1).


	16 פתיחה
	16.1 הגדרה
	16.2 הפתיחה הראשונה במערכה
	16.3 סדר הפותחים
	א) כאשר הקבוצה הפותחת זוכה בכדור, השחקן שפתח קודם פותח שוב.
	ב) כאשר הקבוצה המקבלת את הפתיחה זוכה בכדור, היא זוכה בזכות לפתוח והשחקן שלא פתח בפעם הקודמת יבצע את הפתיחה.

	16.4 אישור לפתיחה
	16.5 ביצוע הפתיחה
	16.5.1 /לפותח מותר לנוע בחופשיות בתחום הפתיחה. בעת החבטה או הניתור, אסור לפותח לגעת בחלקה (קו הרוחב כלול) או בקרקע מחוץ לתחום הפתיחה. אסור לרגלו להיות מתחת לקו הרוחב. לאחר החבטה, הוא יכול לדרוך או לנחות מחוץ לתחום הפתיחה או בתוך החלקה.
	16.5.2 אם הקו זז בגלל חול הנדחף ע"י השחקן הפותח, זה לא מהווה עבירה.
	16.5.3 הפותח חייב לחבוט בכדור תוך 5 שניות משריקת השופט הראשי לפתיחה.
	16.5.4 פתיחה המבוצעת לפני שריקת השופט הראשי מבוטלת ויש לחזור עליה.
	16.5.5 יש לחבוט בכדור ביד אחת או בחלק כלשהו של זרוע לאחר שהכדור נזרק מהיד או נשמט ממנה ולפני הכדור נוגע בקרקע.
	16.5.6 אם הכדור, לאחר שנזרק או נשמט ע"י הפותח, נוחת על הרצפה מבלי שהשחקן הפותח נוגע או תופס אותו, זה נחשב כפתיחה.
	16.5.7 לא יאושרו ניסיונות פתיחה נוספים.

	16.6 מסך
	16.6.1 אסור לשחקן הקבוצה הפותחת למנוע מיריביו, ע"י מסך, לראות  את השחקן הפותח או את מסלול מעופו של הכדור. עם בקשת היריב, על השחקן לזוז הצידה (ציור 4 ).

	16.7 עבירות פתיחה
	א) מפר את סדר הפותחים (חוק 16.3),
	ב) אינו מבצע את הפתיחה כהלכה (חוק 16.5).

	16.8 עבירות פתיחה לאחר החבטה
	א) נוגע בשחקן הקבוצה הפותחת או אינו עובר את המישור האנכי של הרשת,
	ב) יוצא ל-"חוץ" (חוק 11.4).


	17 פעולת התקפה
	17.1 הגדרה
	17.1.1 כל הפעולות שמטרתן להעביר את הכדור לכיוון היריב, מלבד הפתיחה והחסימה, נחשבות לפעולות התקפה.
	17.1.2 פעולת התקפה מושלמת כאשר הכדור עובר כליל את המישור האנכי של הרשת או כאשר שחקן יריב נוגע בו.
	17.1.3 כל שחקן יכול לבצע פעולת התקפה בכל גובה, כל עוד המגע עם הכדור נעשה בתוך חלל  של קבוצתו (מלבד חוק 17.2.4 מטה).

	17.2 עבירות הקשורות לפעולת התקפה
	17.2.1 שחקן חובט בכדור הנמצא בחלל של היריב (חוק 15.1.2).
	17.2.2 שחקן חובט בכדור היוצא ל-"חוץ" (חוק 11.4).
	17.2.3 שחקן משלים פעולת התקפה ע"י "חור ביד פתוחה" תוך הסטת הכדור באצבעות.
	17.2.4 שחקן משלים פעולת התקפה כנגד הפתיחה של היריב, כאשר הכדור נמצא כולו מעל לשפה העליונה של הרשת.
	17.2.5 שחקן משלים פעולת התקפה במסירה עילית באצבעות, כשכיוון מעופו של הכדור אינו ניצב לקו הכתפיים שלו, מלבד מקרה של המסירה לשחקן קבוצתו.


	18 חסימה
	18.1 /הגדרה
	18.2 נגיעות ע"י החוסם
	18.3  חסימה בתחום היריב
	18.4 נגיעות בחסימה
	18.4.1 נגיעה בחסימה נחשבת במניין הנגיעות של הקבוצה. לכן לאחר הנגיעה בחסימה, לרשות הקבוצה שתי נגיעות על מנת להחזיר את הכדור.
	18.4.2 חוסם אחד או יותר, יכולים לבצע נגיעות עוקבות (מהירות ורציפות), בתנאי שנגיעות אלה מתרחשות תוך כדי פעולה אחת. אלה נחשבות כנגיעה אחת במניין הקבוצתי (חוק 18.4.1).
	18.4.3 נגיעות אלו יכולות להתבצע עם כל חלק מהגוף.

	18.5 עבירות של חסימה
	18.5.1 החוסם נוגע בכדור בחלל היריב לפני או יחד עם פעולת ההתקפה של היריב (חוק 18.3).
	18.5.2 שחקן חוסם את הכדור בחלל היריב מחוץ לאנטנות.
	18.5.3 שחקן חוסם את הפתיחה של היריב.
	18.5.4 הכדור מועף מהחסימה ל-"חוץ".



	פרק ו' פסקי זמן ועיכובים
	19 פסקי זמן
	19.1 הגדרה
	19.2 מספר פסקי הזמן
	19.3 בקשה לפסקי זמן
	19.3.1 מותר לשחקנים לבקש פסק זמן רק כאשר הכדור מחוץ למשחק ולפני השריקה לפתיחה, ע"י הצגה של סימן הידיים המתאים (ציור 8 , סימן 4). פסקי זמן יכולים לבוא אחד אחרי השני ללא צורך בחידוש המשחק.

	19.4 בקשות בלתי חוקיות
	א) במהלך משחק או בעת, או לאחר השריקה לפתיחה (חוק 19.3 לעיל),
	ב) לאחר ניצול פסק זמן שאושר (חוק 19.2 לעיל). כל בקשה בלתי חוקית ראשונה במערכה שאינה משפיעה או מעכבת את המשחק תדחה ללא כל עונש, אלא אם חוזרים עליה באותה המערכה (חוק 20.1 ב').


	20 עיכובים במשחק
	20.1 סוגי עיכובים
	א) הארכה של פסקי הזמן לאחר שניתנה הוראה לחדש את המשחק,
	ב) חזרה על בקשה בלתי חוקית באותה מערכה (חוק 19.4),
	ג) עיכוב של משחק (הזמן המרבי בין סיום מהלך המשחק ושריקה לפתיחה הוא 12 שניות בתנאי המשחק הרגילים).

	20.2 עונשים על עיכובים
	20.2.1 העיכוב הראשון במערכה ע"י קבוצה מוענש ע"י "התראת עיכוב".
	20.2.2 העיכוב השני והבאים אחריו מכל סוג שהוא ע"י אותה הקבוצה באותה המערכה מהווה עבירה שהעונש עליה הוא "נזיפת עיכוב": הפסד של מהלך.


	21 הפסקות משחק חריגות
	21.1 פציעה
	21.1.1 /אם מתרחשת פציעה רצינית כאשר הכדור במשחק, על השופט להפסיק מיד את המשחק.
	21.1.2 לשחקן פצוע מוענקים 5 דקות לכל היותר להתאוששות, פעם אחת במשחק. על השופט להורות לצוות רפואי מאושר להיכנס למגרש לטפל בשחקן. רק השופט יכול להרשות לשחקן לעזוב את שדה המשחק ללא ענישה. עם סיום 5 הדקות של התאוששות, השופט ישרוק ויבקש מהשחקן להמשיך לשחק. ברגע�

	21.2 הפרעות חיצוניות
	21.3 הפסקות ממושכות
	21.3.1 כאשר נסיבות בלתי צפויות גורמות להפסקת המשחק, על השופט הראשי, המארגנים וועדת הביקורת, אם ישנה כזאת, להחליט על האמצעים שיש לנקוט על מנת ליצור מחדש תנאים לקיום המשחק.
	21.3.2 במקרה של הפסקה אחת או יותר שמשכן הכולל אינו עולה על 4 שעות, המערכה המופסקת תחודש עם אותה תוצאה, גם אם המשחק מחודש במגרש אחר.
	21.3.3 במקרה של הפסקה אחת או יותר שמשכן הכולל עולה על 4 שעות, יש לשחק מחדש את כל המשחק.


	22 הפוגות בין המערכות והחלפת חלקות
	22.1 החלפת חלקות
	22.1.1 הקבוצות מחליפות חלקות לאחר כל 7 נקודות (במערכות 1 ו-2) ולאחר כל 5 נקודות (במערכה 3).

	22.2 הפוגות בין המערכות
	22.2.1 כל ההפוגות בין המערכות נמשכות דקה אחת.
	22.2.2 במהלך החלפת החלקות (חוק 22.1 לעיל), על הקבוצות להחליף מיד וללא עיכוב.
	22.2.3 אם החלפת החלקות אינה נעשית ברגע הנכון, היא תתבצע מיד עם גילוי הטעות.



	פרק ז' התנהגות בלתי הולמת
	23 התנהגות בלתי הולמת
	23.1 הסווגים
	23.1.1 התנהגות בלתי ספורטיבית: וכחנות, הפחדה וכד'.
	23.1.2 התנהגות חצופה: פעולה המנוגדת לנימוסים טובים ולעקרונות מוסריים תוך הפגנת בוז.
	23.1.3 התנהגות מעליבה: תנועות או ביטויים מעליבים או משמיצים.
	23.1.4 אלימות: תקיפה פיזית או אלימות במתכוון.

	23.2 העונשים
	23.2.1 התראה: להתנהגות בלתי ספורטיבית, שום עונש לא ניתן אך השחקן הקשור מוזהר לבל יחזור על התנהגותו באותה המערכה.
	23.2.2 נזיפה: התנהגות חצופה או חזרה על התנהגות בלתי ספורטיבית, הקבוצה מוענשת באיבוד מהלך משחק.
	23.2.3 השעיה: חזרה על התנהגות חצופה או  התנהגות מעליבה, תיענש ע"י השעיה. השחקן הנענש ע"י השעיה חייב לעזוב את שדה המשחק וקבוצתו מוכרזת כבילתי שלמה למערכה (חוקים 7.4.3, 9.1).
	23.2.4 הרחקה: אלימות, על השחקן לעזוב את שדה המשחק וקבוצתו מוכרזת כבילתי שלמה למשחק (חוקים 7.4.3, 9.1).

	23.3 סולם העונשים
	23.4 התנהגות בלתי הולמת לפני ובין מערכות


	פרק ח' צוות השופטים והנהלים
	24 צוות השופטים ונהלים
	24.1   הרכב
	24.2 נהלים
	24.2.1 רק השופט הראשי והשופט העוזר רשאים לשרוק במשך המשחק:
	א) השופט הראשי נותן את הסימן לפתיחה המתחילה מהלך משחק;
	ב) השופט הראשי והשופט העוזר מסמנים את הסיום של מהלך המשחק, בתנאי שהם בטוחים כי בוצעה עבירה וכי הם זיהו את מהותה.

	24.2.2 בזמן הפסקות משחק רגילות הם יכולים לשרוק כדי לסמן שהם מאשרים או דוחים בקשה של קבוצה.
	24.2.3 מיד לאחר שהשופט שורק כדי לסמן את סיומו של מהלך, עליהם לסמן באמצעות סימני הידיים הרשמיים (חוק 29.1):
	א) את הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה,
	ב) את מהות העבירה (במידת הצורך),
	ג) את השחקן השוגה (במידת הצורך).



	25 שופט ראשי
	25.1 מיקום
	25.2  סמכויות
	25.2.1 השופט הראשי מנהל את המשחק מתחילתו ועד סופו. בידיו המרות לגבי כל חברי צוות השופטים וחברי הקבוצות.
	25.2.2 השופט הראשי מפקח גם על עבודת מחזירי הכדורים.
	25.2.3 השופט הראשי מוסמך להכריע בכל הנושאים הקשורים למשחק, כולל כאלה שלא נכללו בחוקי המשחק.
	25.2.4 השופט הראשי לא ירשה כל ויכוח לגבי החלטותיו. יחד עם זאת, על פי בקשת שחקן, השופט הראשי ייתן הסבר על יישום או פירוש של החוקים עליהם הוא ביסס את החלטתו.
	25.2.5 השופט הראשי אחראי לקבוע לפני המשחק ובמהלכו האם משטח המשחק, הציוד והתנאים מתאימים לדרישות המשחק.

	25.3 אחריות
	25.3.1 לפני המשחק, השופט הראשי:
	א) בודק את המצב של המשטח של שדה המשחק, של הכדורים ושל הציוד האחר,
	ב) מבצע את ההגרלה עם ראשי הקבוצות,
	ג) מפקח על חימום הקבוצות.

	25.3.2 בזמן המשחק, רק השופט הראשי רשאי:
	א) להעניש על עיכובים והתנהגות בלתי הולמת,
	ב) להחליט לגבי:

	25.3.3 בסיום המשחק הוא בודק את גליון השיפוט וחותם עליו.


	26 שופט עוזר
	26.1 /מיקום
	26.2 סמכויות
	26.2.1 השופט העוזר הוא עוזרו של השופט הראשי, אך יש לו גם את תחומי אחריותו (חוק 26.3 מטה). במקרה והשופט הראשי אינו מסוגל להמשיך בתפקידו, השופט העוזר יכול למלא את מקומו.
	26.2.2 השופט העוזר יכול גם, מבלי לשרוק, לסמן עבירות שמחוץ לתחום אחריותו, אך מבלי לעמוד על דעתו כלפי השופט הראשי.
	26.2.3 השופט העוזר מפקח על עבודת הרשם.
	26.2.4 השופט העוזר מאשר את פסקי הזמן והחלפות חלקות, מפקח על משכן ודוחה בקשות בלתי חוקיות.
	26.2.5 השופט העוזר מפקח על מספר פסקי הזמן של כל אחת מהקבוצות ומדווח לשופט הראשי ולשחקנים הנוגעים בדבר לאחר שניצלו את פסק הזמן שלהם לכל מערכה.
	26.2.6 במקרה של פציעת שחקן, השופט העוזר מאשר את זמן ההתאוששות (חוק 21.1.2).
	26.2.7 השופט העוזר בודק בזמן המשחק שהכדורים עדיין עומדים בדרישות החוקה.

	26.3 אחריות
	26.3.1 בזמן המשחק, השופט העוזר מחליט, שורק ומסמן:
	א) נגיעה פסולה בחלקה התחתון של הרשת או באנטנה שבצד המגרש הקרוב אליו,
	ב) הפרעה בעקבות חדירה לשטח או חלקת היריב מתחת לרשת,
	ג) כדור העובר את הרשת מחוץ לתחום המעבר או הנוגע באנטנה בצד הקרוב אליו.
	ד) נגיעת הכדור בחפץ זר.

	26.3.2 בסיום המשחק הוא חותם על גליון השיפוט.


	27 רשם
	27.1 מיקום
	27.2 אחריות
	27.2.1 לפני המשחק ולפני כל מערכה, הרשם רושם את נתוני המשחק והקבוצות בהתאם לנהלים התקפים ומקבל את חתימותיהם של ראשי הקבוצות.
	27.2.2 בזמן המשחק, הרשם:
	א) רושם את הנקודות שהושגו ודואג לכך שעל לוח התוצאות תופיע התוצאה הנכונה,
	ב) עוקב אחר סדר הפותחים של כל קבוצה בזמן שהשחקנים מבצעים את הפתיחה,
	ג) מסמן את סדר הפותחים ע"י הצגת שלט ממוספר 1 ו-2 בהתאם למספר השחקן שצריך לפותח. הרשם יסמן מידית לשופטים על כל טעות,
	ד) רושם את פסקי הזמן תוך בדיקת מספרם ומדווח לשופט העוזר,
	ה) מודיע לשופטים על בקשה בלתי חוקית לפסק זמן (חוק 19.4),
	ו) מודיע לשופטים על סיום המערכות ועל החלפת החלקות.

	27.2.3 בסיום המשחק, הרשם:
	א) רושם את התוצאה הסופית,
	ב) חותם על גיליון השיפוט, מקבל את חתימותיהם של ראשי הקבוצות ואחר כך של השופטים,
	ג) במקרה של ערעור (חוק 6.1.7 א'), רושם בעצמו או מאפשר למערער לרשום בגיליון השיפוט את הפרטי האירוע שעליו מערערים.



	28 שופטי הקו
	28.1  מיקום
	28.1.1 במשחקים בינלאומיים רשמיים חייבים להיות לפחות שני שופטי קו. הם עומדים באלכסון במרחק של 1 עד 2 מטרים מכל פינה של המגרש.
	28.1.2 אם ישנם 4 שופטי קו, הם עומדים בשוליים במרחק של 1 עד 3 מטרים מכל פינה של המגרש, על ההמשך הדמיוני של הקו עליו הם מפקחים (ציור 6 ).

	28.2 אחריות
	28.2.1 שופטי הקו מבצעים את תפקידיהם בהשתמשם בדגלים (במידות 30 X 30 ס"מ) כפי שמופיע בציור 9:
	א) הם מסמנים את כדורי "פנים" ו-"חוץ" בכל פעם כאשר הכדור נופל על הרצפה בקרבת הקו(-ים) שבפיקוחם.
	ב) הם מסמנים את נגיעות בכדורי "חוץ" של הקבוצה המקבלת את הכדור.
	ג) הם מסמנים את כדור העובר את הרשת מחוץ לתחום המעבר, נוגע באנטנה, וכד' (חוק 14.1.1). האחריות על הסימון היא קודם כל של שופט הקו הקרוב ביותר לנתיב הכדור.
	ד) שופטי הקו האחראים על קו הרוחב, מסמנים עבירות רגל של השחקן הפותח (חוק 16.5.1).
	ה) על פי בקשתו של השופט הראשי, על שופט קו לחזור על סימונו.



	29 סימנים רשמיים
	29.1  סימני הידיים של השופטים (ציור 8 )
	29.1.1 השופט יסמן את הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה.
	29.1.2 במידת הצורך, השופט יסמן את מהות העבירה או את הסיבה להפסקת המשחק המאושרת. השופט יציג את הסימן לרגע, ובמידה הסימן הוא ביד אחת, ישתמש ביד בצד הקבוצה שביצעה את העבירה או את הבקשה.
	29.1.3 בסוף, במידת הצורך, השופט יסמן את השחקן שביצע את העבירה או את הבקשה.

	29.2 סימני הדגל של שופטי הקו (ציור 9 )
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