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פרוטוקול המשחק – עדכוני קורונה  -עונת 2020/21

להלן פרוטוקול המשחק מותאם לפעילות בצל נגיף הקורונה.
משחק לא יתקיים ללא אחראי קורונה בשטח (ראה סעיף  4א').
 .1טרם המשחק
א .עד תחילת המשחק יעטו כלל בעלי התפקידים ,השחקנים ,השופטים ושאר
הנוכחים במגרש מסיכות.
ב.

במהלך החימום יישארו כלל הנוכחים במגרש עם מסיכות ,למעט השחקנים
המתחממים.

ג.

ההגרלה תתקיים בסמוך לשולחן המזכירות ,כאשר משתתפי ההגרלה ,שופטי
המשחק וראשי הקבוצות ,יעטו מסיכות.

ד.

הצגת השחקנים תבוצע רק עם המערך הפותח ובהשתתפות שחקן ליברו אחד
וצוות השיפוט (שופט ראשי ושופט עוזר בלבד) תוך שמירת ריחוק חברתי.

ה .הטכס יערך במרכז המגרש ויחל שתי דקות לפני תחילת המשחק הרשמי.
ו.

במסגרת הטכס יוצגו המשחק ,השחקנים והשופטים ולא יבוצעו לחיצות ידיים.

ז.

בסיום הטכס ,השחקנים יישארו על המגרש והשופטים ייגשו אל מקומם.

ח .יתר פרוטוקול המשחק יישאר כבעבר עפ"י לוחות הזמנים.
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 .2במהלך המשחק
א .כלל בעלי תפקידים בשולחן המזכירות יעטו מסיכות מרגע איוש שולחן המזכירות ועד
לעזיבת שטח התחרות.
ב.

מגלגלי הכדורים והמנגבים המהירים ,במידה ויהיו ,יעטו מסיכות במשך כל זמן
התחרות.

ג.

שופטי הקו יעטו מסיכות.

ד.

כלל בעלי התפקידים המאיישים את ספסלי הקבוצות יעטו מסיכות במהלך כל
התחרות .כיוצא מהכלל תותר הסרת מסיכה למאמני המשחק .יש לשמור על ריחוק
חברתי בעת הישיבה על הספסל.

ה .בעת החלפת מגרשים בין המערכות ,יש לשמור על ריחוק חברתי .
ו.

מספר בעלי התפקידים המאושרים לשבת על הספסל נותר בהינו  -מאמן ועוד 3
בעלי תפקידים.

ז.

שאר בעלי התפקידים המורשים להיכנס לאולם (עד  10נוספים לכל קבוצה) יישבו
ביציע עם מסיכות ותוך שמירה על ריחוק חברתי כנדרש .בעלי תפקידים אלו יעלו
ליציע מרגע כניסתם לאולם.

ח .סטטיסטיקאי ,צוותי צילום ,צוותי האבטחה ,מגלגלי כדורים ,מנגבים מהירים ושאר
הנוכחים באולם (במידה וישנם) יעטו מסיכות במהלך התחרות החל מכניסתם
לתחומי האולם ועד לעזיבתו.
ט .שחקנים על המגרש ,שחקנים מתחממים ,שחקני ליברו ,מאמנים ראשיים ושופטי
המשחק (למעט שופטי הקווים) לא יעטו מסיכה.
י.

בהינתן ואין מגלגלי כדורים ,יתקיים המשחק בשיטה של משחק בכדור אחד .על
השופטים לבדוק לחץ אוויר בכל הכדורים .בהינתן צורך ,יוחלפו כדורים במהלך
המשחק.
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יא .בהינתן ואין מנגבים מהירים ,על הקבוצה המארחת לוודא העמדת מגבות לניגוב
המגרש .יש לוודא כי לא יוצר עיכוב כתוצאה מחוסר במנגבים מהירים.
יב .טפסי המערך הפותח (עמידה) ימסרו ישירות לשופט העוזר ולא למזכירות.
יג .אי עטית מסיכה של בעלי תפקידים/שחקנים על הספסל תחשב כעבירת משמעת
ותטופל על ידי צוות השיפוט בהתאם לכתוב בחוקה לסעיף העבירות.

 .3סיום המשחק
א .עם השריקה לסיום המשחק ,ירדו שחקני שתי הקבוצות ישירות לספסלי
קבוצותיהם.
ב.

ראשי הקבוצות ייגשו לשולחן המזכירות כשהם עוטים מסיכות (תוך שמירת ריחוק
חברתי בין ראשי הקבוצות) ע"מ לאשר בחתימתם את הרשום בגיליון השיפוט.

ג.

שופטי המשחק יגיעו למזכירות לסגירת גיליון השיפוט כשהם עוטים מסיכות.

ד.

עותק מגיליון השיפוט יימסר לראשי הקבוצות.

ה .שופטי המשחק ירדו לחדרי ההלבשה לקבלת משוב בהינתן ומשובץ משקיף או
מפקח.
ו.

שחקני הקבוצות יבצעו מתיחות/שחרור תוך כדי הקפדה על מרחק בין הקבוצות ובין
השחקנים.

 .4נוסף
א.

באחריות הקבוצה המארחת לדאוג לאחראי קורונה למהלך המשחק (ממונה
קורונה אגודתי ,מנהל קבוצה ,מאמן או כל גורם אחר אשר ימונה ע"י הקבוצה
המארחת) .על האחראי להיות נוכח מרגע כניסת הקבוצות לאולם ועד עזיבתן.
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ב.

באחריות הקבוצה המארחת לוודא שכלל הנוכחים באולם עברו בדיקת חום וחתמו
על טופס הצהרת בריאות בטרם כניסתם לאולם.

ג.

אחראי הקורונה מטעם הקבוצה המארחת יעדכן את צוות השיפוט לגבי קיום סעיף
ב' להלן בטרם תחילת המשחק.

ד.

בנוסף ,באחריות כל קבוצה לוודא שכלל שחקניה ובעלי תפקידיה הצהירו על טופס
הבריאות ומדדו חום בכניסה לאולם ,וזאת על מנת לשמור על בריאותם ועל בריאות
שאר הנוכחים באולם.

ה .באחריות הקבוצה המארחת לדאוג למד חום (ובנוסף מד חום רזרבי) ,טפסי הצהרת
בריאות ,אלכוג'ל ,חבילת מסיכות רזרבית ומטליות לניגוב הכדורים.
ו.

היה ונערך משחק במגרש ניטראלי ,ימונה אחראי קורונה ע"י איגוד הכדורעף.

 .5במקרה של גילוי חולה מאומת
א .בהינתן ומדובר בשחקן/בעל תפקיד בקבוצה ,יעדכן את משרד הבריאות ואת ממונה
הקורונה באגודה (אשר יעדכן את איגוד הכדורעף).
ב.

בהינתן ומדובר בנציג אחר מטעם הקבוצה (רשם/מגלגלי כדורים/מנגבים
מהירים/כרוז/צלם) ,יעדכן את משרד הבריאות ואת ממונה הקורונה באגודה (אשר
יעדכן את איגוד הכדורעף).

ג.

בהינתן ומדובר בשופטי המשחק ,יעדכן את משרד הבריאות ,יו"ר ועדת השיפוט
ומשבצת השופטים (אשר תעדכן את איגוד הכדורעף).

ד.

בהינתן ומדובר בגורם אחר (סטטיסטיקה ,צוותי אבטחה ,טלוויזיה או כל גורם נוסף),
יעדכן את משרד הבריאות ובמידת האפשר את ממונה הקורונה באגודה הרלוונטית
ואת איגוד הכדורעף.

