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.1

רישום אגודות חדשות
 .1.1אגודת ספורט ,כהגדרתה בתקנון איגוד הכדורעף בישראל (להלן :האיגוד) ,הרוצה
להתקבל כחברה באיגוד ,חייבת להגיש למזכירות האיגוד את המסמכים
הבאים:
בקשה בכתב ,בנוסח שיוכן באיגוד ,חתומה על ידי ב"כ אגודת
.1.1.1
הספורט ,בצירוף חותמת האגודה ,אשר תכלול ,בין היתר ,את שמות
מורשי החתימה של האגודה ,פעילות האגודה ,התאגדותה החוקית,
כתובתה ופרטים נוספים ,ככל שידרשו.
רשימת חברי הנהלת אגודת הספורט ,מספר הזהות של כל אחד
.1.1.2
מהם ,תפקידם וכתובותיהם.
לא פחות מ 10-טפסי רישום של ספורטאים פעילים.
.1.1.3
בנוסף ,חייבת האגודה לשלם אגרת רישום ,בסכום שיקבע ,מדי פעם ,על ידי
.1.2
הנהלת האיגוד .במקרה של דחיית הבקשה ,תוחזר האגרה.
כל בקשה של אגודת ספורט הרוצה להתקבל כחברה באיגוד ,תובא לדיון בפני
.1.3
הנהלת האיגוד ,תוך  30יום מיום קבלתה .ההנהלה רשאית ,על פי שיקול
דעתה ,להחליט האם לקבל או לא לקבל אגודת ספורט כחברה באיגוד.
החלטה בדבר דחיית הבקשה חייבת להיות מנומקת ובכתב.
על החלטת הנהלת האיגוד לקבל או שלא לקבל אגודת ספורט כחברה באיגוד,
.1.4
ניתן לערער בפני בית הדין העליון של האיגוד והחלטתו בנדון תהא סופית
ומחייבת את כל הצדדים.
המועד להגשת ערעור ,כאמור לעיל ,הוא  15יום מהיום בו המציאה הנהלת
האיגוד את החלטתה לאגודת הספורט הנוגעת בדבר.

.2

זכות השתתפות במשחקים
כל קבוצת כדורעף (להלן :קבוצה) ,הרשומה באיגוד ,זכאית ליטול חלק
.2.1
במשחקים:
המאורגנים ע"י האיגוד וזאת בתנאי שתמלא אחר ההוראות הנוגעות
.2.1.1
להרשמת קבוצה כאמור להלן בתקנון זה.
הנערכים בחסות האיגוד ,בכפוף לקיום הוראות תקנון זה ,תקנון
.2.1.2
העמותה של האיגוד והחלטות הנהלת האיגוד.

.3

רישום קבוצות חדשות
אגודה רשאית לרשום קבוצה למשחקים בתקופת ההרשמה ,כפי שתקבע על
.1.1
ידי הנהלת האיגוד (להלן :תקופת ההרשמה) וזאת בתנאי שתמלא טופס
הרשמה על כל פרטיו ותמציאו למזכירות האיגוד בצירוף של לא פחות מ10 -
טפסי הרשמה של שחקנים ובצירוף דמי רישום כפי שיקבע מפעם לפעם ע"י
הנהלת האיגוד.
בתקנון זה ,שחקן – גם שחקנית במשמע.
ביטוח ספורטאים:
.3.2
אגודה חייבת לבטח את הספורטאים הרשומים בה על פי הקבוע
.3.2.1
בחוק הספורט ,התשמ"ח – ( 1988להלן :חוק הספורט) ובתקנותיו
וזאת לפחות בסכומי המינימום הנקובים שם ,כפי שיעודכנו מעת
לעת.
כל אגודה הרושמת קבוצה חדשה ,חייבת להמציא תצהיר ערוך כדין
.3.2.2
וחתום ע"י מורשי החתימה של האגודה ,כי ספורטאיה מבוטחים
כמתחייב מהוראות סעיף  3.2.1דלעיל.
אין באי המצאת תצהיר כאמור בס'  3.2.2דלעיל ,כדי לשחרר את
.3.2.3
האגודה מחובתה כמצוין לעיל ו/או להטיל על האיגוד חובה ו/או
אחריות ביטוחית או אחרת כלשהי.
אגודה המבקשת לרשום קבוצה חדשה ,חייבת לבצע בדיקות
.3.2.4
רפואיות לכל ספורטאיה על פי הקבוע בחוק הספורט ובתקנותיו,
ולהמציא לאיגוד אישור שספורטאיה עברו בדיקה רפואית כאמור.

.4

חידוש רישום קבוצות למשחקי הליגה
אגודה אשר לה קבוצה שהשתתפה במשחקי הליגה בעונה החולפת והזכאית
.4.1
להשתתף במשחקי הליגה בעונה החדשה ,כאמור בתקנון זה ,חייבת למלא
טופס הרשמה ,על כל פרטיו ,לפני כל עונת משחקים ולהמציאו לאיגוד ,וזאת
בתקופת ההרשמה.
בד בבד עם המצאת טופס ההרשמה למזכירות האיגוד כאמור לעיל ,חייבת
.4.2
האגודה לשלם את כל התשלומים והאגרות ,בשיעור כפי שיקבע מפעם לפעם
ע"י הנהלת האיגוד .לא יאושר רישום קבוצה ,אשר אגודתה לא הסדירה את כל
התשלומים כאמור לעיל וחובות העבר.
ביטוח ספורטאים:
.4.3
כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה חייבת לבטח את
.4.3.1
הספורטאים הרשומים בה בהתאם לקבוע בחוק הספורט
ובתקנותיו ,וזאת לפחות בסכומי המינימום הנקובים שם ,כפי
שיעודכנו מעת לעת.

.4.3.2

.4.3.3

.5

כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה ,חייבת להמציא
יחד עם טופס ההרשמה תצהיר ערוך כדין וחתום ע"י מורשי
החתימה של האגודה ,כי הספורטאים הרשומים בה מבוטחים
כמתחייב מסעיף  4.3.1לעיל.
אין באי המצאת תצהיר ,כאמור בסעיף  4.3.2דלעיל ,כדי לשחרר
את הקבוצה מחובתה כמצוין לעיל ו/או כדי להטיל על האיגוד חובה
ו/או אחריות ביטוחית או אחרת כלשהי.

איחוד אגודות/קבוצות
בכפוף לאמור בפרק זה להלן ,יותר איחוד בין שתי אגודות/קבוצות ,באישור
.5.1
הנהלת האיגוד.
איחוד כאמור יאושר ,אם המרחק בין האגודות/הקבוצות המתאחדות ,לא יעלה
.5.2
על  50ק"מ.
למרות האמור בסעיף  5.2דלעיל ,רשאית הנהלת האיגוד ,מטעמים מיוחדים
.5.3
שיירשמו ,לאשר איחוד ,גם אם המרחק הנ"ל יעלה על  50ק"מ.
השחקנים הרשומים באגודות/קבוצות המתאחדות ,יהיו רשומים ושייכים
.5.4
אוטומטית לאגודה/הקבוצה החדשה.
האגודה/הקבוצה המאוחדת תישא את שם האגודה/הקבוצה המשתייכת
.5.5
לליגה הבכירה מבין האגודות/הקבוצות המתאחדות ,אלא אם הנהלת האיגוד
תאשר שם אחר ,מטעמים מיוחדים שיירשמו.
האגודה/הקבוצה המאוחדת תשתייך לליגה הבכירה מבין הליגות להן
.5.6
משתייכות האגודות/הקבוצות המתאחדות .רישומה של האגודה/הקבוצה
המתאחדת שהשתייכה לליגה הנמוכה יותר יכול להיוותר על כנו.
איחוד אגודות/קבוצות איננו פוטר אותן מסילוק וכיבוד כל התחייבויותיהן
.5.7
וחובותיהן.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ובנוסף לכך ,האגודה/הקבוצה המאוחדת תקבל
.5.8
על עצמה ,כתנאי לאיחוד ,ללא סייג וללא תנאי ,את כל ההתחייבויות והחובות
של כל אחד מבין האגודות/קבוצות המתאחדות.
איחוד אגודות/קבוצות איננו מחייב איחוד קבוצות הנוער שלהן ואלה יכולות
.5.9
להמשיך ולפעול במסגרות הקיימות טרם האיחוד.
 .5.10במקרה שבו מאוחדות גם קבוצות הנוער ,יחול עליהן כל האמור בפרק זה.
 .5.11אגודה/קבוצה מאוחדת ,לא תוכל להתאחד עם אגודה/קבוצה אחרת ,אלא
בחלוף  3עונות ממועד האיחוד הקודם.
 .5.12בקשה לאיחוד אגודות/קבוצות לקראת עונה חדשה ,תוגש על גבי טופס איחוד
שיוכן ע"י האיגוד .המועד להגשת הבקשה הוא מתחילת פגרת המשחקים ועד
ולא יאוחר מה 1-בספטמבר של אותה שנה.

.6

שינוי שם אגודה/קבוצה
אגודה/קבוצה תהא רשאית להוסיף לשמה שם באחת מהחלופות הבאות:
.6.1
לזכרו של נפטר ,בכפוף להמצאת הסכמה מבני משפחתו.
.6.1.1
שם מסחרי ,בכפוף למגבלות כל דין.
.6.1.2
שם עירוני ,בכפוף להמצאת הסכמה מהרשות המקומית.
.6.1.3
אגודה/קבוצה תהיה רשאית לשנות את שמה באישור הנהלת האיגוד או
.6.2
במסגרת איחוד כמפורט בפרק  5דלעיל.

.7

תקופת הפגרה הרשמית ותקופת ההרשמות
תקופת הפגרה הרשמית תהיה בין  30/6לבין  01/09של כל שנה.
.7.1
תקופת ההרשמה לקבוצות תחל ביום  01/07ותסתיים ביום  ,15/08שעה
.7.2
 ,16:00של כל שנה.
למרות האמור בסעיפים  7.1ו 7.2 -דלעיל ,רשאית הנהלת האיגוד לשנות את
.7.3
תקופת הפגרה הרשמית ותקופת ההרשמות ,אך זאת בתנאי שתפרסם הודעה
על כך בחוזר רשמי של האיגוד ,לפחות  30יום לפני התחלתן או סיומן של
תקופות אלו – בהתאם לעניין.

.8

מעמד השחקן
שחקן יכול להיות בעל אחד מהמעמדיים המפורטים להלן:
.8.1
שחקן ישראלי
.8.1.1
 .8.1.1.1שחקן הנושא תעודה של משרד הפנים המעידה על
אזרחותו הישראלית לפי חוק האזרחות ,תשי"ב – 1952
ומשתייך לאיגוד ,דהיינו הוא נרשם לראשונה כשחקן,
במסגרת האיגוד.
 .8.1.1.2שחקן אשר הושלמה העברתו מהתאחדות של מדינה
אחרת לאיגוד ,בהתאם לתקנון הבינלאומי.
שחקן במעמד מיוחד – שחקן המשתייך לאיגוד כדורעף במדינה
.8.1.2
אחרת ,על אף שהוא נושא תעודה המעידה על אזרחות ישראלית,
לפי חוק האזרחות ,תשי"ב –  1952ואשר חייב בתעודת העברה
בינלאומית (להלן :תעודת  ,)ITCעפ"י הוראות התקנון הבינלאומי.
שחקן במעמד שונה – שחקן שלא היה רשום באף התאחדות
.8.1.3
אחרת ,נרשם לראשונה באיגוד ונושא תעודת זהות ,אשר אינה
מעידה על אזרחותו הישראלית.
שחקן זר – שחקן שאינו משתייך לאיגוד ואינו אזרח ישראלי.
.8.1.4

.9

רישום שחקנים
כל אגודה חייבת לחדש את רישום השחקנים שלה לכל עונת משחקים וזאת עד
.9.1
לא יאוחר מ 31/08-של כל שנה.
אגודה המבקשת לרשום שחקן באיגוד חייבת:
.9.2
להציג:
.9.2.1
לגבי שחקן ישראלי – תעודה של משרד הפנים
.9.2.1.1
המעידה על אזרחותו הישראלית ,לפי חוק האזרחות,
תשי"ב –  1952או בעל אשרת א' – 5תושב ארעי.
עם פקיעת תוקף האשרה ייהפך מעמד השחקן
לשחקן זר.
לגבי שחקן במעמד מיוחד – תעודה המעידה על
.9.2.1.2
אזרחותו הישראלית ,לפי חוק האזרחות ,תשי"ב1952-
וכן תעודת .VTV
לגבי שחקן זר – תעודת  VTVודרכון.
.9.2.1.3
לגבי שחקן במעמד שונה – תעודת זהות וכן אישור
.9.2.1.4
מאיגוד הכדורעף במדינת אזרחותו ,שהוא לא רשום
במסגרתו.
להציג אישור בדבר קיום בדיקה רפואית על פי חוק הספורט
.9.2.2
ותקנותיו.
להציג תעודת ביטוח או אישור כי הוא מבוטח בהתאם לחוק
.9.2.3
הספורט ותקנותיו.
לשלם את דמי הרישום ,בגובה כפי שיקבעו מידי פעם ע"י הנהלת
.9.2.4
האיגוד.
אגודה המבקשת לרשום שחקן חדש באיגוד:
.9.3
תגיש טופס הרשמה כשהוא ממולא וחתום כחוק.
.9.3.1
תמלא אחר הוראות ס'  9.2לעיל.
.9.3.2
תצרף תמונה אחת ותציג תעודת זהות או דרכון.
.9.3.3
תגיש את כל הנ"ל לאיגוד ,לפני תום תקופת ההעברות.
.9.3.4
את הטפסים יש להעלות דרך מערכת הניהול של איגוד הכדורעף.
.9.3.5
טפסי ההרשמה יחתמו ע"י השחקן אישית וכן ע"י נציג האגודה ,אשר לו זכות
.9.4
חתימה המוכרת באיגוד ,בצירוף חותמת האגודה.
כל טופס הרשמה של שחקן שטרם מלאו לו  18שנה (להלן :קטין) ,חייב לשאת
.9.5
בצד חתימת השחקן ,גם את חתימת אחד מהוריו או אפוטרופוס.
רישום שחקן יהיה בר תוקף ,רק לאחר אישור טופס ההרשמה ע"י האיגוד.
.9.6
קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקנים שנרשמו כחוק באיגוד והוצא
.9.7
להם כרטיס שחקן בר תוקף לעונה השוטפת.
שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד.
.9.8
שחקן יכול להיות רשום לכל היותר בשתי קבוצות על פי הפירוט הבא:
.9.9
שחקן המשתתף בליגה לילדים ,רשאי לשחק בליגה לנערים או נוער
.9.9.1
של אגודתו (בקבוצה נוספת אחת בלבד).

.9.10
.9.11

.9.12
.9.13
.9.14

שחקן המשתתף בליגה לנערים ,רשאי לשחק בליגה לנוער או
.9.9.2
בוגרים של אגודתו (בקבוצה נוספת אחת בלבד).
שחקן המשתתף בליגה לנוער רשאי לשחק באחת מקבוצות
.9.9.3
הבוגרים של אגודתו (בקבוצה נוספת אחת בלבד).
שחקן אשר מלאו לו  18אך טרם מלאו לו  21שנים בתאריך 31.12
.9.9.4
של עונת המשחקים השוטפת ,והינו משויך לקבוצה הרשומה בליגת
העל ,רשאי לשחק בקבוצה נוספת השייכת לאגודתו.
שחקן אשר מלאו לו  21בתאריך  31.12של עונת המשחקים
.9.9.5
השוטפת רשאי לשחק בקבוצת בוגרים אחת בלבד.
אגודה אשר תרשום שחקן זר בשורות אחת מקבוצותיה ,תמציא לאיגוד ערבות
לביצוע מלוא התשלומים שהתחייבה כלפיו ,בנוסח המקובל באיגוד והמופיע
באתר האינטרנט שלו .ללא ערבות זו ,לא תאושר הרשמתו של השחקן הזר.
בליגת העל (הליגה הבכירה) לגברים ולנשים רשאיות הקבוצות לרשום ללא
הגבלה שחקנים בעלי תעודת  ITCומתוכם עד  3שחקנים זרים ואילו בליגה
לאומית (ליגת המשנה) לגברים ולנשים רשאיות הקבוצות לרשום עד שני
שחקנים בעלי תעודת  ITCומתוכם שחקן זר אחד ,הכול בכפוף לקיום הוראות
התקנון הבינלאומי.
על אף האמור לעיל ,קבוצה הלוקחת חלק במשחקי גביע אירופה ,תוכל לרשום
שחקן זר נוסף הרשאי להשתתף במשחקי גביע אירופה בלבד.
לאור הוראות התקנון הבינלאומי ,אסורה העברת/השאלת שחקן זר ובעל
מעמד מיוחד ,מאגודה לאגודה בארץ.
על שחקן זר ושחקן בעל מעמד מיוחד יחולו כל ההוראות של התקנון
הבינלאומי וכן ההוראות האחרות של תקנון האיגוד ,כפי שהן חלות על שאר
השחקנים הרשומים באיגוד.

.10

חידוש כרטיסי שחקן
 .10.1האיגוד ישלח הודעות לקבוצות על תקופת חידוש כרטיסי השחקן.
 .10.2כרטיס השחקן של הקבוצות בכל הליגות יחודשו בכל עונה רק לאחר שיוצג
באיגוד אישור שהשחקן עבר בדיקה רפואית ,בהתאם לדרישות חוק הספורט
ותקנותיו ,אשר נערכה לא לפני ה 1.6-של כל שנה ,לקראת עונת המשחקים
הבאה .אגודה אשר לא תמציא אישור בדיקה רפואית ,תוכל לרשום את השחקן
כשחקן בלתי פעיל באותה עונה והשחקן לא יהיה משוחרר בתום אותה עונת
משחקים.
 .10.3האיגוד ימציא לאגודה אשר המציאה לאיגוד טפסי הרשמה ,כקבוע בתקנון זה,
כרטיסי שחקן עבור השחקנים אשר נרשמו כחוק ,וזאת לא יאוחר מ 10-ימים
לפני פתיחת הליגה ובלבד שמולאו כל הוראות תקנון זה באשר לחידוש כרטיס
שחקן.
 .10.4קבוצה אינה רשאית לשתף במשחקים שחקן אשר כרטיסו לא חודש.

.11

הוצאת כרטיסי שחקן
 .11.1האיגוד ימציא לאגודה כרטיסי שחקן עבור השחקנים אשר נרשמו כחוק ואושרו,
וזאת תוך  10ימים מתאריך אישור ההרשמה.

.11.2

.12

אישור זמני לשחקן
 .11.2.1במידה והאיגוד לא יספיק להמציא לקבוצה כרטיסי שחקן כאמור
לעיל ,ימציא האיגוד לאגודה אישור זמני ,חד פעמי ,עבור אותו שחקן
ובלבד שמולאו כל הוראות התקנון לגבי שחקן ספציפי זה והוא היה
זכאי כי יוצא לגביו כרטיס שחקן.
 .11.2.2אישור זמני הינו מכתב רשמי המאשר ,כי לשחקן ששמו מספר
תעודת הזהות שלו או מספר דרכונו מצוין בו ,ניתן היתר להשתתף
במשחק קבוצתו בתאריך הנקוב באישור ,ללא כרטיס שחקן .על
אישור זמני חד פעמי חייב לחתום מי שיוסמך לכך ע"י הנהלת
האיגוד.
 .11.2.3שחקן המחזיק באישור זמני ,חייב להזדהות בפני שופטי המשחק
באמצעות תעודת זיהוי או כל תעודה רשמית אחרת ,הנושאת את
תמונת השחקן.
 .11.2.4את האישור הזמני יש למסור לשופט המשחק ,על מנת שיצרפו
לדו"ח השיפוט של המשחק ,לגביו ניתן האישור הזמני החד פעמי.
 .11.2.5שחקן הרשאי להשתתף ,עפ"י הוראות תקנון זה ,ביותר ממסגרת
אחת כמפורט בס'  9.9לעיל ,יוצא לו כרטיס שחקן נפרד לכל
מסגרת.

רישום שחקן בקבוצה אחרת במהלך העונה
רישום שחקן בקבוצה אחרת תהא חוקית ,בהתמלא התנאים הבאים:
 .12.1האגודה בה רשום השחקן כחוק תשחרר אותו ,ע"י מילוי טופס העברה/שחרור
וחתימת הטופס ע"י מורשי החתימה החוקיים של האגודה ,בצירוף חותמת
האגודה.
 .12.2האגודה אליה ברצון השחקן להצטרף ,תמלא כחוק טופס הרשמה.
 .12.3את הטפסים יש למסור לאיגוד ,בצירוף כרטיס השחקן.
 .12.4רישום השחקן באגודה החדשה תאושר ע"י האיגוד ,אך ורק בתקופת העברות
כמוגדר בתקנון זה ,והשחקן יהא רשאי לשחק בקבוצה אשר אליה הועבר ,מייד
עם הוצאת כרטיס שחקן ע"י האיגוד.
 .12.5ההוראות המפורטות בפרק זה לא יחולו לגבי שחקנים בעלי תעודת . ITC
 .12.6כל הוראות תקנון זה בדבר ביטוח ובדיקות רפואיות ,יחולו על האמור בפרק זה.

.13

תקופת העברות
 .13.1העברת שחקנים מאגודה לאגודה ,בכל הליגות ,תהא מותרת אך ורק בתקופת
העברות ,ותתאפשר עד פעמיים בעונה עבור אותו שחקן/שחקנית.
 .13.2תקופת העברות לצורך תקנון זה ,לרבות רישום שחקנים בעלי תעודת ,ITC
תהא :החל ב 1-ביולי של כל שנה ועד  31בינואר של השנה הבאה.
 .13.3קבוצות המשתייכות לליגות העל ולליגות הלאומיות לגברים ונשים ,תהיינה
רשאיות להחליף שחקן זר שנפצע בשחקן זר אחר ,וזאת אף לאחר תום תקופת
ההעברות ,אך לא יאוחר מ 20-בפברואר של כל שנה ,ובלבד שניתן אישור
בכתב של רופא מומחה כי השחקן אינו כשיר למשחק למשך תקופה העולה על
חודש ושהשחקן הפצוע לא ישוב לשחק באותה עונת משחקים .ועדת ליגה
וגביע תהיה מוסמכת לשלוח את השחקן לבדיקה אצל רופא מומחה מטעם
האיגוד ,שקביעתו באשר לכשירות השחקן תהיה סופית .עלות הבדיקה הנוספת
תשולם על ידי האגודה בה משחק השחקן.
האיגוד יפרסם בתחילת כל עונה ,מהו השלב האחרון של המשחקים בכל ליגה
וליגה.

.14

השאלת שחקנים
 .14.1קבוצה רשאית ,בתקופת העברות ,להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצה אחרת,
לאותה עונה בלבד.
 .14.2השאלת שחקנים כאמור לעיל תעשה באמצעות טופס השאלה ,אותו ניתן
לקבל במשרדי האיגוד.
 .14.3קבוצה לא תהיה רשאית לשאול יותר משלושה שחקנים בעונת משחקים אחת.
 .14.4שחקן מושאל יחזור אוטומטית לקבוצת המשאילה (להלן ,לצורך סעיף זה
בלבד :קבוצת האם) רק בתום העונה.
 .14.5השאלת משנה ,קרי – לקבוצה שלישית ,טעונה הסכמת קבוצת האם ותעשה
באמצעות טופס השאלת משנה ,אותו ניתן לקבל במשרדי האיגוד.
 .14.6ההוראות המפורטות בפרק זה לא יחולו לגבי שחקנים בעלי תעודת  ,ITCאשר
השאלתם אסורה ,עפ"י התקנון הבינלאומי.
 .14.7כל הוראות תקנון זה בדבר ביטוח ובדיקות רפואיות ,יחולו על האמור בפרק זה.

.15

שחרור שחקנים לקבוצות בחו"ל
 .15.1שחקן הרשום באיגוד הכדורעף הרוצה לשחק בקבוצה בחו"ל ,יוכל לעבור
אליה ,בהתאם להוראות התקנון הבינלאומי.
 .15.2הנהלת איגוד הכדורעף תדון בבקשת השחקן והאגודה ,ותחליט לגבי הבקשה
לגופו של עניין.
 .15.3שחקן ששוחרר מקבוצתו לקבוצה בחו"ל כאמור לעיל ,יוכל לשוב ולשחק בארץ,
רק באגודה ממנה שוחרר וזאת לאחר שהמציא טופס שחרור מהקבוצה
האחרונה בה שיחק בחו"ל ומההתאחדות של אותה מדינה ,הכול בהתאם
להוראות התקנון הבינלאומי ובתנאי נוסף ,שהוצא לו כרטיס שחקן בארץ ,לפני
תום תקופת ההעברות.

.15.4

שחקן המקבל שחרור על מנת לשחק בחו"ל ,חייב להופיע לאימוני נבחרות
ישראל ולקחת חלק פעיל במשחקיה ,ככל שיוזמן אליהם.

.16

הסגרים
הוראות בדבר הסגרים יהיו כמפורט בחוק הספורט ,התשמ"ח ,1988-לרבות התיקונים
שיבוצעו בו ,מדי פעם.

.17

ביטול הסגרים
 .17.1ספורטאי רשאי לבטל את הסגרו ולשוב לאגודתו הקודמת ,רק לאחר  30יום
מיום כניסתו להסגר.
 .17.2הסגרו של ספורטאי יבוטל ,אך ורק אם ימציא לאיגוד טופס ביטול הסגר,
כשהוא ממולא וחתום כחוק.
 .17.3ספורטאי אשר המציא לאיגוד טופס ביטול הסגר בהתאם להוראות המפורטות
לעיל ,יורשה להשתתף במשחקי קבוצתו ,מיד לאחר אישור ביטול ההסגר ע"י
האיגוד ובתנאי שהוצא לו כרטיס שחקן כדין.

.18

מעמד שחקנים – מקרים מיוחדים
 .18.1אגודה אשר לא תחדש את רישומה לעונת המשחקים או לא תחדש את כרטיסי
השחקן ,במועדים הקבועים בתקנון זה ,או בתאריכים אשר נקבעו ע"י הנהלת
האיגוד ,שחקניה יהיו משוחררים ויוכלו להירשם מיד בכל אגודה אחרת.
 .18.2שחקן אשר חודש רישומו באגודה ,אך לא הוצא לו ,מסיבה כלשהי ,כרטיס
שחקן לעונה בגינה חודש הרישום ,מעמדו יהיה כשחקן בלתי פעיל.
הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה כמפורט בסעיף  45להלן ,יהיה דין
.18.3
שחקניה ,כאמור שם.
 .18.4הודיעה קבוצה על הפסקת פעילותה או שפעילותה הופסקה על ידי מוסד
משמעתי כמפורט בסעיף  46להלן ,יהיה דין שחקניה כאמור שם.

.19

מבנה הליגות ושיטת המשחקים
 .19.1מבנה הליגות ושיטות המשחקים ,יקבעו ע"י הנהלת האיגוד ויעמדו בתוקף ,כל
עוד לא שונו או לא תוקנו ע"י הנהלת האיגוד.
 .19.2שינויים במבנה הליגות יתקבלו אך ורק עפ"י החלטת הנהלת האיגוד.
 .19.3הנהלת האיגוד חייבת לפרסם את מבנה הליגות ,שיטות המשחקים והשינויים
אשר נתקבלו במבנה הליגות ,בחוזר רשמי של האיגוד ,לא יאוחר מ 14-יום
לפני תחילת עונת המשחקים בכל ליגה.

.20

ועדת ליגה וגביע  -תפקידים וסמכויות
 .20.1ועדת ליגה וגביע תהיה מורכבת ממנכ"ל האיגוד ,רכז ליגה וגביע ,המשמש גם
כמזכיר הועדה ,וחבר נוסף שימונה ע"י הנהלת האיגוד לתפקיד יו"ר ועדת
הליגה והגביע .באישור הנהלת איגוד הכדורעף תתאפשר הוספת חברים
לוועדת ליגה וגביע.
 .20.2יו"ר ועדת ליגה וגביע יוזמן לישיבות הנהלת איגוד הכדורעף ,אשר יתקיימו מעת
לעת.

.20.3
.20.4
.20.5
.20.6
.20.7
.20.8

.20.9

.20.10

.20.11
.20.12
.20.13
.20.14
.20.15
.20.16
.20.17
.20.18
.20.19

ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית למנות וועדות משנה ,תחת פיקוחה יהיו
ועדת מפקחי המגרש ,ועדת בדיקת אולמות ומתקנים ,וכל שיידרש ,באישור
מראש של הנהלת האיגוד.
האחריות על המפקחים הבינלאומיים (  .)CEV supervisorהיא של
הוועדה לקשרי חוץ ,במקרה ותהיה חוסר פעילות של הוועדה לקשרי חוץ,
וועדת ליגה וגביע תהיה האחראית בנושא המפקחים הבינלאומיים.
ועדת ליגה וגביע תנהל את כל המשחקים המאורגנים ע"י האיגוד.
משחקי אימון ,טרום עונה או במהלך עונה ,המתקיימים בידיעת איגוד הכדורעף
ומנוהלים ע"י שופט מטעם האיגוד דינם כמשחקי ליגה וגביע לצורך העמדה
לוועדת משמעת.
וועדה ליגה וגביע הינה גוף האכיפה לקיום תקין של שלל הפעילויות של איגוד
הכדורעף .
וועדת ליגה וגביע היא הגוף המחליט לגבי אופן הטיפול בפניות המגיעות לשולחנה
לדוגמא :העברת תלונה לוועדת משמעת/היועץ המשפטי ,לוועדת השיפוט -
לקבלת הבהרות מהשופטים ,לבטל תוצאת משחק ,לקבוע משחק חוזר ואפילו
ניצחון טכני.
וועדת ליגה וגביע מהווה את הגוף לפניות וועדת השיפוט כנגד קבוצות ,בעלי
תפקידים בקבוצות וכו' ,ומשקיבלה את מענה הקבוצות מחליטה על המשך
הטיפול.
וועדת ליגה רשאית לשאול ולקבל הסבר מוועדת השיפוט על אי קיום הנחיות
וועדת ליגה וגביע ע"י שופטים ,או החלטות בניגוד לחוקה גם ללא פנייה של גורם
אחר.
וועדת ליגה וגביע רשאית לשאול ולקבל הסבר מקבוצות על אופן התנהלותן הן
בתחום המתקנים והן בהתנהלות הספורטיבית.
לאור האמור לעיל אין לבצע פניות ישירות בין הקבוצות לוועדת השיפוט/וועדה
מקצועית/וועדת משמעת ולהפך.
כל פנייה תלונה ובקשה חייבת להגיע לטיפול של וועדת ליגה וגביע.
במקרה של פניית וועדת ליגה וגביע לוועדה כלשהי ,הוועדה המקבלת מחויבת
למסור את תשובתה תוך  5ימים מיום קבלת הפנייה.
וועדת ליגה וגביע תעביר את התשובה לאחר דיון במסגרתה וקבלת ההחלטה
לגורם המבקש.
וועדת ליגה וגביע יכולה שלא להסתפק ו/או להסכים לתשובה המתקבלת ולטפל
מטעמה היא.
בסמכות וועדת ליגה וגביע לזמן לשימוע כל בעל תפקיד.
בסמכות וועדת ליגה וגביע לזמן כל בעל תפקיד לוועדת משמעת .במקרה של חבר
הנהלת איגוד הכדורעף ההחלטה תעבור לסמכות של היועץ המשפטי.
בסמכות וועדת ליגה וגביע להעמיד בפני וועדת המשמעת קבוצה ,בעל תפקיד
בקבוצה ,שחקן ומאמן גם לאחר אישור תוצאת המשחק.

.20.20
.20.21

.20.22
.20.23
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הקבוצות נדרשות לספק לוועדת ליגה וגביע וועדת האולמות והמתקנים את
נתוני האולם ,וזאת לצורך בחינת הנתונים ואישורם למשחקים ולסיווג התאמת
האולם לליגות השונות.
לשם ניהול המשחקים כמפורט בס'  21.4לעיל ,תמלא ועדת הליגה והגביע את
התפקידים הבאים:
 .20.21.1עריכת לוחות משחקים לליגות השונות ופרסומם.
 .20.21.2עריכת שינויים בלוחות המשחקים ופרסומם ,בכפיפות להוראות
תקנון זה והחלטות הנהלת האיגוד בעניין מבנה הליגות ושיטת
המשחקים.
 .20.21.3דחיית משחק או מחזור משחקים מחמת מזג אוויר ו/או כוח עליון
אחר וקביעת מועדים חדשים למשחקים שנדחו.
 .20.21.4אישור תוצאות המשחקים על סמך דו"חות שופטי המשחקים
ופרסום התוצאות הנ"ל.
 .20.21.5דיון והחלטה בערעורים המוגשים ע"י קבוצות על תוצאות
המשחקים ידונו בוועדת הליגה והגביע בפורום של לפחות שני
חברי הועדה .לאחר קבלת התייחסות מנציגי הקבוצות ושופטי
המשחק ,כולל מפקח/משקיף אם נכח במגרש ,התייחסות זאת
תועבר לוועדת ליגה וגביע לא יאוחר מאשר  5ימים מיום פניית
הוועדה אליהם.
 .20.21.6היה וועדת ליגה וגביע מצאה כי בעלי תפקידים חרגו מסמכותם,
תהא רשאית להעביר בקשה להעמדה לדין ע"י היועץ המשפטי.
הנהלת האיגוד תהיה רשאית לשנות את החלטות ועדת הליגה והגביע ,לתקנן
ו/או להוסיף עליהן על פי שיקול דעתה.
מדי שנה יפורסמו חוזרים והנחיות לעונה והם יגברו על תקנון האליפות.

ערעורים על תוצאות המשחקים
 .21.1ערעור על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אל ועדת ליגה וגביע אך ורק ע"י
אחת הקבוצות אשר השתתפה במשחק נשוא הערעור ובתנאי שיוגש תוך 72
שעות ממועד סיומו של המשחק.
 .21.2תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית ,לאחר  72שעות ממועד סיומו ,אלא אם
כן הוגש ערעור כאמור לעיל או ששופט המשחק ציין הערה העלולה להשפיע
על אישור תוצאות המשחק.
 .21.3אישור אוטומטי של תוצאות משחק אינו מהווה החלטה של ועדת הליגה ,ולא
תהא קבוצה רשאית להגיש ערעור על החלטת ועדת הליגה לאשר את התוצאה
כפי שנקבע ע"י שופט המשחק ,באם לא הגישה הקבוצה ערעור במועד הנקוב
בס'  22.1לעיל.
 .21.4קבוצה תהא רשאית לערער בפני בית הדין העליון אך ורק על תוצאת משחק
שנקבע לאחר דיון בערעור בוועדת ליגה וגביע ולא על תוצאות המשחקים אשר
אושרו אוטומטית כאמור בס'  22.2לעיל.
 .21.5ועדת ליגה וגביע תדון בכל ערעור אשר הוגש לה במועד האפשרי המוקדם
ביותר לאחר הגשת הערעור ,ולא יאוחר משבוע לאחר יום הגשת הערעור
ותפרסם את ההחלטה ,בתוך שבוע ימים מיום הדיון בערעור.

 .21.6ערעור לוועדת הליגה והגביע יוגש בכתב (ב 3-עותקים) ויכלול את כל הנימוקים
לערעור .ועדת הליגה והגביע תדון אך ורק בעניינים אשר פורטו בכתב הערעור.
 .21.7ועדת הליגה והגביע תאשר לקבוצה המערערת את הגשת הערעור וכן תמציא
העתק מכתב הערעור לקבוצה היריבה.
 .21.8על הקבוצה המערערת לציין בכתב הערעור את שמות וכתובות העדים אשר
ברצונה להשמיע בעת הדיון בערעור .ועדת ליגה וגביע תחליט אם לשמוע עדים
אלה או לא.
 .21.9קבוצה אשר רוצה להשמיע עדות שופט או שופטי המשחק בפני ועדת ליגה
וגביע ,חייבת להגיש בקשה מנומקת לכך ,במצורף לכתב הערעור .ועדת ליגה
וגביע תדון בבקשה ותחליט אם יש מקום להיעתר לה.
 .21.10הדיון בבקשה להזמנת שופט או שופטי המשחק למתן עדות וכן שמיעת עדותו
של שופט או שופטי המשחק ,יערך בלא נוכחות הצדדים .כל עדות אשר ניתנה
ע"י שופט תירשם במדויק בפרוטוקול ,אשר יועמד לעיון הצדדים לצורך הדיון
בערעור.
 .21.11קבוצה או אגודה תהיה רשאית להיות מיוצגת בפני הועדה ,אך ורק ע"י מורשי
החתימה החוקיים מטעמה וזאת כרשום בטופס ההרשמה של הקבוצה לעונת
המשחקים השוטפת.
 .21.12קבוצה אינה יכול להגיש ערעור על תוצאות משחק אשר לא השתתפה בו,
וועדת הליגה והגביע לא תדון בערעור שהוגש ע"י צד שלישי כלשהו.
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ערעורים על החלטות ועדת הליגה והגביע
 .22.1על החלטות ועדת ליגה והגביע ,ניתן לערער בפני ביה"ד העליון של האיגוד,
בהתאם להוראות תקנוני האיגוד.
 .22.2כל ערעור על החלטת ועדת ליגה וגביע יוגש לאיגוד ,מודפס ב 5-העתקים.
לכתב הערעור תצורף אגרת ערעור ,בסכום כפי שייקבע מעת לעת על ידי
הנהלת האיגוד.
 .22.3ערעור על החלטת ועדת ליגה וגביע חייב להיות מוגש בתוך שבעה ימים מיום
פרסום ההחלטה עליה מערערים .התאריך הקובע לגבי פרסום ההחלטה יהא
התאריך המוטבע על קבלת הדואר הרשום או הפקס או הדואר האלקטרוני
המודיע על ההחלטה לאגודה המערערת או לאגודה המשיבה או היום בו
פורסם החוזר ובו ההחלטה עליה מערערים.
 .22.4ועדת ליגה וגביע תיוצג בפני ביה"ד ע"י פרקליט האיגוד או מי מטעמו.
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ישיבות ועדת ליגה וגביע
 .23.1ישיבות ועדת ליגה וגביע תתקיימנה בתדירות עפ"י הצורך ,כפי שייקבע ע"י
מזכיר הוועדה/יו"ר הוועדה.
 .23.2ישיבות ועדת ליגה וגביע תהיינה חוקיות אם השתתפו בה לפחות שניים מבין
חברי הוועדה.
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תכנית המשחקים

.24.1
.24.2
.24.3
.24.4
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תכנית וסדר המשחקים בכל ליגה יערכו ויקבעו ע"י ועדת ליגה וגביע.
ועדת ליגה וגביע רשאית לשנות ,עפ"י שיקוליה הבלעדיים ,מסדר המשחקים,
שעות וימי המשחקים של הקבוצות ,מנימוקים שיירשמו.
ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע לקבוצה שני משחקים אף בהפרש של 24
שעות בין משחק למשחק.
האיגוד יפרסם באתר האינטרנט שלו את לוח המשחקים בכל ליגה וזאת לא
יאוחר מ 21-יום לפני מועד תחילת המשחקים של אותה ליגה .כמו כן ,יפרסם
האיגוד באתר האינטרנט שלו את רשימת הכתובות של הקבוצות וכתובת
האולמות בהם מתקיימים המשחקים.

שינויים בתוכנית המשחקים
 .25.1כל ליגה תתקיים בימים הקבועים שייקבעו ע"י הנהלת האיגוד .ועדת ליגה
וגביע רשאית לחרוג מימי המשחקים הקבועים ,ואו השעות מנימוקים שיירשמו.
משחקים חוזרים יערכו בימים שיקבעו ע"י ועדת ליגה וגביע.
 .25.2כל משחק חייב להתקיים בהתאם לתוכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה.
שינויים בתוכנית המשחקים ייעשו באישור ע"י ועדת ליגה וגביע ,במקרים
המפורטים בסעיף זה או במקרים המוזכרים ומפורטים בתקנון זה:
 .25.2.1עפ"י בקשה מנומקת של הנהלת האיגוד.
 .25.2.2עפ"י החלטת וועדת ליגה וגביע.
 .25.2.3בימי אבל לאומי.
 .25.2.4לפי הוראות מוסדות ממלכתיים.
 .25.2.5בשעת הכרזת מצב חירום במדינה.
 .25.2.6לרגל נישואי שחקן/מאמן הקבוצה ביום המשחק (במידה והועברה
הודעה על כך  21יום מראש).
 .25.2.7מזג אוויר בלתי מתאים.
 .25.2.8עקב כוח עליון.
 .25.2.9לרגל השתתפות שחקן אחד או יותר מקבוצה במשחק של
נבחרת ישראל כשחקן או כאחד מצוות המאמנים.
 .25.2.10לרגל השתתפות שני שחקני נוער או יותר מהקבוצה ,במשחק של
נבחרת הנוער של ישראל.
 .25.2.11יציאת  4משחקני הקבוצה ,בו זמנית ,לשירות לאומי ו/או שירות
בגדנ"ע ו/או טיול שנתי של ביה"ס ,בתנאי שיומצא לאיגוד ,עד 14
יום לפני מועד המשחק ,אישור ממנהל ביה"ס על השירות שמתוכנן,
כאשר שמות התלמידים מצוינים באישורים .בכל מקרה ,לא ידחו
יותר מ 2 -משחקים בעונה מסיבה זו.
 .25.2.12לרגל יציאת מאמן קבוצה לחו"ל עם אחת מנבחרות ישראל ובתנאי
כי יציאתו היא מתוקף תפקידו מטעם האיגוד.
 .25.2.13לרגל השתתפות קבוצה/ות במפעל בינלאומי בארץ או בחו"ל.

.25.3
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 .25.2.14נידחה משחק מאחת הסיבות הנזכרות לעיל ,תודיע על כך ועדת
ליגה וגביע באמצעות הודעה במערכת הניהול ,בדואר האלקטרוני
ובהודעת סמס.
ועדת ליגה וגביע לא תקבע משחקים בימים אלה:
 .25.3.1בערב ראש השנה ובשני ימי החג.
 .25.3.2בערב יום כיפור ,ביום הכיפורים ובמוצאי יום הכיפורים.
 .25.3.3בערב חג סוכות וביום הראשון של חג הסוכות.
 .25.3.4בערב שמחת תורה וביום חג שמחת תורה.
 .25.3.5בערב חג פורים ובחג הפורים.
 .25.3.6בערב ליל הסדר וביום הראשון של חג הפסח.
 .25.3.7בערב שביעי של פסח ובשביעי של פסח.
 .25.3.8בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום השואה.
 .25.3.9בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון.
 .25.3.10בערב יום העצמאות ,ביום העצמאות ובמוצאי יום העצמאות.
 .25.3.11בערב חג השבועות ובחג השבועות.
 .25.3.12בערב ל"ג בעומר.
 .25.3.13בערב תשעה באב ובתשעה באב.

שינוי מועדי משחקים עפ"י בקשת קבוצות
 .26.1בכל הליגות ,רשאית ועדת ליגה וגביע לאשר עריכת משחק לפני/אחרי התאריך
שנקבע לו בתחילה.
 .26.2תנאי לאישור הבקשה הינו ,שתתקבל על כך בקשה והסכמה בכתב משתי
הקבוצות ,לפחות  14יום לפני התאריך הקבוע בלוח המשחקים ,ובכל מקרה
לא פחות מ  10ימים לפני התאריך.
 .26.3היה והתקבלה בקשה לשינוי שאינה עומדת בסעיף  27.2תהה רשאית וועדת
ליגה וגביע לדון בבקשה חריגה וזאת בעלות לתשלום אגרה בסך שיקבע ע"י
איגוד הכדורעף.
 .26.4אין לבצע שינויים בתוכנית המשחקים של קבוצות ליגת על גברים ונשים ,אלא
אם כן ניתן לכך אישור וועדת ליגה וגביע.
 .26.5על אף האמור לעיל ,לא תאשר ועדת ליגה וגביע שינוי כלשהו ,באם ,עפ"י
שיקוליה הבלעדיים ,עלול השינוי לגרום לפגיעה בטוהר הספורט.
 .26.6קבוצה המגישה בקשה לשינוי מועד משחק ובקשתה אושרה ,תחויב בסכום
שיקבע מפעם לפעם ע"י הנהלת האיגוד.
 .26.7הגשת הבקשה לשינוי אינה מהווה אישור שינוי המועד וכל עוד לא קיבלו שתי
הקבוצות הודעה מועדת ליגה וגביע על השינוי ,הרי המשחק חייב להיערך
בתאריך הקבוע בלוח המשחקים.
 .8..2היה והקבוצות לא הגיעו להסכמה למועד קיום המשחק תקבע וועדת
ליגה וגביע את מועד ומקום המשחק.

.27

שינוי בתוכניות המשחקים בגין השתתפות קבוצות ,מאמנים או שחקנים
בנבחרות ,בתחרויות ומשחקים בינלאומיים (כלל הנבחרות ).
 .27.1ועדת ליגה וגביע רשאית לשנות את לוח המשחקים ,באם מתקיימים משחקים
בינלאומיים של נבחרת ישראל.
 .27.2ועדת ליגה וגביע רשאית לערוך שינויים בלוח המשחקים ,כדי לאפשר
השתתפות שחקנים וקבוצות במסגרת משחקים רשמיים המאורגנים ע"י
ההתאחדות הבינלאומית או האיגוד האירופי לכדורעף .בנוסף מחנות אימונים
בינלאומיים של כלל נבחרות ישראל.
 .27.3ועדת ליגה וגביע רשאית לקבוע משחק ליגה/גביע אחרי/לפני משחק בינלאומי
רשמי בארץ או בחו"ל.
 .27.4ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע משחקים או לשנות מועדי משחקים
לקבוצות ששחקניהן נמנים על הנבחרות הלאומיות.
מועדי המשחקים יקבעו טרם יציאת הנבחרת/שחקנים לחו"ל או לאחר שוב
הנבחרת/שחקנים מחו"ל.
 .27.5ועדת ליגה וגביע רשאית לקבוע משחקים או לשנות מועדי משחקים לקבוצות
שמאמניהם נמנים על הנבחרות הלאומיות.
מועדי המשחקים יקבעו טרם יציאת המאמנים לחו"ל או לאחר שוב המאמנים
מחו"ל.
 .27.6וועדת ליגה וגביע רשאית לקבוע משחקים או לשנות מועדי משחק לקבוצות
אשר משתתפות במפעלים בינלאומיים.
 .27.6.1באחריות הקבוצה המשתתפת במפעל הבינלאומי לעדכן את וועדת
ליגה וגביע על מועד המשחקים בהקדם האפשרי.
 .27.6.2במקרה של משחק במסגרת בינלאומית המתקיים בארץ ,יינתן
מינימום של  42שעות בין מועדי תחילת המשחקים.
 .27.6.3במקרה של משחק במסגרת בינלאומית המתקיים בחו"ל ,יינתן
מינימום של  78שעות בין מועדי תחילת המשחקים.
 .27.6.4במידה וישנה הסכמה בין הקבוצות על קיום המשחק בטווח הקטן
מהמינימום הקבוע בסעיפים  28.6.2ו ,28.6.3-תאשר וועדת ליגה
וגביע את קיום המשחק במועד המוסכם.

.28

הודעה על שינוי מועדי משחקים
קבעה ועדת ליגה וגביע שינוי כלשהוא בתוכנית המשחקים ,חייבת היא להודיע את דבר
השינוי לקבוצות הנוגעות בדבר ,במברק או במכתב רשום או בחוזר רשמי או בדואר
אלקטרוני  .במקרה של דחיית משחק ,ועדת ליגה וגביע תפרסם הודעה על כך  ,לפני
המועד שנקבע למשחק בתוכנית המשחקים במקרה של הקדמת משחק (שלא עפ"י
בקשת קבוצה) ,ועדת ליגה וגביע תפרסם את ההודעה על הקדמת המשחק ,לפחות 7
ימים לפני המועד שנקבע למשחק בתוכנית המשחקים ובכל מקרה ,לפחות  5ימים לפני
המועד החדש שנקבע למשחק.

.29

שינוי מקום משחק
 .29.1קבוצה לא תהא רשאית להעביר את משחקה ממגרשה הביתי למגרש הבית
של יריבתה ,אלא באישור מיוחד של ועדת ליגה וגביע.
 .29.2היה וקרתה תקלה ולא ניתן לקיים את המשחק במגרש ,תעמיד הקבוצה
הביתית מגרש חליפי מאושר ע"י ועדת אולמות.
 .29.3היה ואין לקבוצה מגרש חליפי ,ניתן יהיה לקיים המשחק במגרשה של הקבוצה
האורחת באישור ועדת הליגה והגביע.

.30

שיטת הניקוד בליגה
 .30.1ועדת ליגה וגביע תנהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות בכל אחת מהליגות,
בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים רשמיים ובהתאם להנחיות המפורטות
להלן ,בקשר להענקת נקודות ליגה.
 .30.2קבוצה אשר ניצחה במשחק בתוצאה  0-3או  ,1-3תזכה בשלוש נקודות
בטבלת הדירוג .קבוצה אשר ניצחה במשחק בתוצאה  2-3תזכה בשתי נקודות
בטבלת הדירוג.
 .30.3קבוצה אשר הפסידה במשחק בתוצאה  3-0או  3-1לא תזכה בנקודות .קבוצה
אשר הפסידה במשחק בתוצאה  3-2תזכה בנקודה אחת בטבלת הדירוג.
 .30.4קבוצה אשר נפסק לה הפסד טכני ,בעקבות החלטת ועדת ליגה וגביע או ועדת
משמעת או בית הדין העליון של האיגוד ,לא תזכה בכל נקודה בטבלת הדירוג
וכן יקבע לחובתה  3:0במניין המערכות ו 75:0-במניין הנקודות הקטנות.
 .30.5קבוצה אשר נגד יריבתה נפסק הפסד טכני ,כאמור בס'  31.4לעיל ,תזכה
בשלוש נקודות בטבלת הדירוג וכן יקבע לזכותה  0-3במניין המערכות ו0-75-
במניין הנקודות הקטנות.
 .30.6במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק ,לא תזכה
אף אחת מהן בכל נקודה בטבלת הדירוג וייקבע לכל קבוצה  3:0במניין
המערכות ו 75:0-במניין הנקודות הקטנות ,לחובת כ"א מהקבוצות.

.31

קביעת הדירוג לצורך מיקום סופי ואו מיקום הקבוצות להמשך של משחקי ליגה
ואו גביע
אם יתברר אחרי המחזור האחרון של הליגה או הגמר עף ,כי לשתי קבוצות או יותר
מספר נקודות זהה ,יקבע הדירוג בטבלת הליגה על פי מספר הניצחונות של כל קבוצה.
אם יהיה שיווין במספר הניצחונות ,יקבע הדירוג על פי יחס המערכות הכללי של כל
קבוצה .אם יהיה שוויון גם ביחס המערכות ,יקבע הדירוג על-פי יחס ה"נקודות הקטנות"
של כל קבוצה .במקרה של שוויון גם ב"נקודות הקטנות" ,יקבע הדירוג על פי טבלה
פנימית שתיערך עפ"י תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר .אם גם הפעם
יישמר השוויון ,יקבע הדירוג ע"י בדיקת מספר הניצחונות וכו'  ,כאמור בסעיף זה לעיל.

.32

הענקת תואר אליפות
 .32.1קבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג בליגת על גברים ובליגת על
נשים ו/או הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בסיום משחקי הגמר עף תוכרז
כאלופת ישראל ותחזיק בתואר זה עד הכרזת אלופה חדשה.
 .32.2הקבוצה אשר תוכרז כאלופה ,תהיה רשאית לייצג את ישראל במשחקי ליגת
האלופות או גביע אירופי אחר ,בהתאם לתקנות האיגוד האירופי לכדורעף
(.)CEV
 .32.3הנהלת האיגוד ו/או ועדת ליגה וגביע רשאיות להחליט על קיום משחקי גמר עף
בכל הליגות הפועלות במסגרת האיגוד ,לקביעת האלופות.
 .32.4מספר הקבוצות המשתתפות ושיטת משחק הגמר עף ייקבעו על ידי הנהלת
איגוד עפ"י המלצות ועדת ליגה וגביע ,לפני תחילת משחקי הליגה.
 .32.5כל קבוצה אשר תדורג במקום הראשון בליגה האזורית בה נטלה חלק ,תוכרז
כאלופת הליגה באזורה.
 .32.6קבוצה אשר הוכרזה כאלופת הליגה באזורה ,תזכה בתעודת הוקרה.

.33

נוהל ונוהג
 .33.1נהלים והנחיות כתובים יפורסמו ע"י ועדת הליגה וגביע בתחילת כל עונה.
השופטים והקבוצות יקפידו על קיום הנהלים וההנחיות הכתובים כפי
שיפורסמו והם ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 .33.2שחקן או בעל תפקיד אשר לא השתתף בטקס הצגת השחקנים ,לא ייקח חלק
פעיל כבעל תפקיד/שחקן במשחק .בעל התפקיד/שחקן בהינתן ונרשם בגיליון
השיפוט ימחק שמו מהגיליון.
 .33.3טקס הצגת השחקנים יבוצע עפ"י נוהל ונוהג שיפורסם ע"י ועדת ליגה וגביע.

.34

חוקת המשחקים
 .34.1חוקת המשחקים הינה החוקה שנקבעה על ידי ההתאחדות הבינלאומית
לכדורעף ( ,)FIVBלרבות כל עדכון ושינוי שיתקבלו בעתיד.
 .34.2וועדת ליגה וגביע ,באישור הנהלת האיגוד ,תהיה רשאית להכניס שינויים
בהנחיות ובחוזרים בתחילת ובמהלך העונה.

.35

המגרשים
 .35.1כל המשחקים יתקיימו אך ורק באולמות שיאושרו ע"י ועדת ליגה וגביע.
 .35.2תקן המידות והדרישות לגבי האולמות ,יקבע על ידי ועדת ליגה וגביע.
 .35.3חובה על הקבוצה המארחת להעמיד לרשות השופטים והקבוצה האורחת,
חדרי הלבשה נפרדים.
 .35.4המשחקים בליגת העל לנשים וגברים ישוחקו באולמות ממוזגים על רצפת
פרקט או טרפלקס.

.36

שמירה על הסדר והבטיחות
 .36.1הקבוצה המארחת חייבת למלא אחר כל ההוראות הרלבנטיות בחוק איסור
אלימות בספורט ,תשס"ח – .2008
 .36.2לא יכנס לשטח המגרש מנהל אירוע/אחראי אולם ,באם לא התבקש כך ע"י
השופט הראשי.

.37

אחריות כלפי שופט המשחק והקבוצות
 .37.1הקבוצה המארחת אחראית לשלומם של השופטים מרגע הגעתם למגרש ועד
לעזיבתם את המגרש וסביבתו.
 .37.2במקרה של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחק ,במהלכו ,או לאחר
סיומו ,רשאית הנהלת האיגוד ,בעקבות תלונת שופט ,לסגור את המגרש בפני
קהל ,עד לבירור התלונה בפני ועדת המשמעת.
 .37.3בשדה המשחק רשאים להימצא אך ורק שחקני הקבוצות ,ובעלי התפקיד
המורשים .בשום מקרה לא יימצא בשדה המשחק מי שמכהן כחבר
בהנהלת האיגוד.
 .37.4לא קיימה הקבוצה המארחת הוראה מן ההוראות הנ"ל ,יהיה השופט רשאי
לבטל את המשחק.
 .37.5אם יתפרץ הקהל לתוך שולי שדה המשחק עצמו או יפריע בצורה אחרת
למהלכו התקין של משחק ,על האחראים מטעם הקבוצה המארחת (ראש
הקבוצה ,מנהל הקבוצה ,האחראי על האירוע ו/או מנהל האירוע ו/או האחראי
על הסדרנים) להחזיר את הסדר על כנו תוך  5הדקות .אחרי הפרעה
חוזרת ,ייתן השופט הראשי לראש הקבוצה התראה שנייה ואחרונה .הפרעה
חוזרת תגרור אחריה הפסקה מידית של המשחק והקבוצה אשר ועדת הליגה
והגביע תמצא אותה אשמה בהפסקת המשחק ,תועמד לדין בפני ועדת
המשמעת.
 .37.6הקבוצה המארחת חייבת להבטיח את שלומם של שחקני ומלווי שתי
הקבוצות.
 .37.7יש איסור על בעלי תפקידים מנהלי המועדון וכל אדם שהוא לגשת אל
השופטים בכל זמן שהוא ,להתלונן או לבקש הסבר על החלטותיהם.
 .37.8יש איסור על כניסה לשטח המגרש לפני עזיבת הקבוצות והשופטים.
 .37.9יש איסור על הדלקת אבוקות במגרש מלפני מתחילתו ועד לאחר סיומו.
 .37.10יש איסור על הכנסת אביזרי עידוד המפריעים למהלך המשחק התקין.
האיסור חל על :משרוקיות ,צופרי אויר המחוברים למיכל אויר או גז וצופרי אויר
מחרישי אוזניים.

.38

הכנת מגרש/אולם
 .38.1להוראות הנהלת האיגוד ו/או ועדת הליגה והגביע .במגרש/אולם יוכנו הדברים
הבאים
 .38.1.1רשת ועמודים חוקיים.
 .38.1.2דוכן חוקי לשופט הראשי.
 .38.1.3שולחן ,שני כסאות ומשרוקית למזכירות.

.38.2

.38.3

 .38.1.4בהינתן רישום בגיליון שיפוט אלקטרוני ,יש להסדיר נקודת חשמל
ורשת אינטרנט אלחוטית בשולחן המזכירות.
 .38.1.5במשחקי ליגת על  -שולחן וכיסא למפקח מטעם האיגוד.
 .38.1.6במשחקי ליגת על – שולחן ,כיסא ,נקודת חשמל ורשת אינטרנט
אלחוטית לסטטיסטיקאי מטעם האיגוד.
 .38.1.7טופס שיפוט חוקי המתאים לליגה.
 .38.1.8במשחקי ליגת על –  4דגלונים לשופטי הקו.
 .38.1.9מד למדידת גובה הרשת.
 .38.1.10סימון ברור וחוקי לשדה המשחק ,תחום ענישה ותחום חימום.
 4-5 .38.1.11כדורים חוקיים ,המאושרים ע"י האיגוד לשמש ככדורי משחק.
 .38.1.12מד לחץ אוויר.
 .38.1.13משאבה לניפוח כדורים.
 .38.1.14ארבעה מגלגלי כדורים בליגת העל בלבד (בלבוש ספורטיבי כולל
נעלי ספורט).
 .38.1.15לפחות שני מנגבים במגרש בליגת העל בלבד (בלבוש ספורטיבי
כולל נעלי ספורט).
 .38.1.16אנטנות צבועות בצבעי אדום ולבן עפ"י התקן וסרטים אנכים בשני
צדי הרשת.
 .38.1.17ספסלים/כסאות עבור השחקנים המחליפים ,שחקני מילואים ובעלי
התפקידים בקבוצות.
 .38.1.18לוח תוצאות אלקטרוני ובנוסף גם לוח תוצאות ידני.
 .38.1.19מי שתייה ותיק עזרה ראשונה.
 .38.1.20רשם מוסמך מטעם האיגוד (חל איסור שימוש במכשירי פלאפון
בתחום שדה המשחק).
 .38.1.21שלטי סימון להחלפת שחקנים בליגת העל בלבד ,בהתאם למספרי
החולצות שיאושרו ע"י הנהלת האיגוד ( לא יאושר לשחקן לשחק
עם ביגוד שמספרו אינו תואם את מספרי שלטי ההחלפה).
 .38.1.22שמות השחקנים על החולצות השחקנים בכיתוב עברית/אנגלית,
גודל האותיות והמספרים וכן מיקומם בהתאם לחוקת הכדורעף.
 .38.1.23סימון קבוע על חולצת ראש הקבוצה עפ"י החוקה .ראש הקבוצה
חייב להיות דובר עברית או אנגלית.
 .38.1.24בעלי התפקידים והשחקנים יישאו תעודות שהונפקו ע"י איגוד
הכדורעף.
בליגת העל ,כל האמור לעיל חייב להיות מוכן  40דקות לפני שעת התחלת
המשחק ואילו בליגות אחרות  30דקות לפני תחילת המשחק .לא יקוים תנאי
מן התנאים דלעיל ,ידווח השופט על כך לוועדת ליגה וגביע וזו תחליט על גורל
המשחק ותוצאותיו.
בנוסף לאמור בס'  39.1לעיל ,במשחקים בהם יתקיימו שידורי טלוויזיה,
אינטרנט או כל אמצעי מדיה אחרים ,יבוצעו הכנות נוספות ,בהתאם למפרט
שיוגש לקבוצה המארחת ,מבעוד מועד.

.39

סטטיסטיקה
 .39.1במהלך העונה תתבצע סטטיסטיקה במשחקי ליגת על.
 .39.2מפקח ושופטי המשחק יוכלו לקבל את רישום הסטטיסטיקה בזמן המשחק
וזאת לצורך בדיקת התוצאה הנכונה או עמידת שחקנים במגרש.
 .39.3יהיה קיים קוד לבוש למפעילי הסטטיסטיקה.

.40

מפקחים
 .40.1במהלך העונה ימונו מפקחים במשחקי ליגת על/אחר מטעם וועדת ליגה וגביע.
 .40.2מפקחי המשחק ישמשו בנוסף בתפקיד של משקיפי השופטים.
 .40.3מפקח המשחק יהיה אחראי על הפעילות התקינה של המשחק לפני תחילתו
ועד לאחר סיומו ,כולל על הפעילות המתרחשת בשדה המשחק ,צלמים
טלוויזיה וכו'.

.41

גיליונות שיפוט ודיווח תוצאות
 .41.1חובה על כל קבוצה ביתית לדאוג להכין לכל משחק רשמי גיליון שיפוט חוקי
לרישום שוטף של המשחק.
 .41.2גיליון שיפוט חוקי הינו גיליון שיפוט הנרכש מהאיגוד ועליו צוין לאיזו ליגה הוא
מיועד.
 .41.3השתמשה קבוצה בגיליון שיפוט לא חוקי ,תיענש היא בקנס כספי ,בגובה
שיקבע ,מפעם לפעם ,ע"י הנהלת האיגוד.
 .41.4באחריות שופט המשחק דיווח התוצאה ,באמצעות מערכת הניהול ,עד 24
שעות מסיום המשחק.
 .41.5נקבע משחק ,אשר מכל סיבה שהיא לא התקיים או לא הסתיים ,מוטלת על
הקבוצה המארחת החובה להודיע טלפונית לאיגוד ,תוך  24שעות ,על אי קיום
המשחק.
 .41.6על השופטים להעביר לאיגוד ,תוך  30יום לכל המאוחר ,את גיליון השיפוט.
 .41.7במשחקים שלא מתנהלים על ידי שופטים רשמיים ,חייבת הקבוצה המארחת
לדווח לרכז ליגה וגביע על תוצאת המשחק תוך  24שעות מסיום המשחק
ולהעביר את גיליון השיפוט תוך  30יום.

.42

מילוי גיליון השיפוט
 .42.1לפני תחילת כל משחק ,חייבים נציגי הקבוצות המשחקות ,למלא את
גיליון השיפוט עם רשימת שחקני קבוצתם אשר ישתתפו במשחק ,בציון
המספרים המופיעים על חולצותיהם ולצרף את כרטיסי השחקן ,אשר יוחזרו
להם בתום המשחק ,לבד אם החליט השופט אחרת.
 .42.2בליגות העל (נשים וגברים) ,יירשמו בטופס השיפוט ויהיו נוכחים/ות במגרש,
בתלבושת המשחק של הקבוצה ,לא פחות מ 10-שחקנים/ות .קבוצה אשר
תופיע עם פחות מהמינימום הנ"ל ,יוטלו עליה עונשים ,כפי שייקבעו ע"י
הנהלת האיגוד ,בתחילת העונה.

.43

אי הופעה למשחק
 .43.1לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתוכנית המשחקים או בתיקון
רשמי ללוח המשחקים או בכל פרסום רשמי תוך זמן שהותר לאיחור ,תיענש
אוטומטית בהפסד טכני של המשחק ובקנס כספי ,בגובה כפי שיקבע ,מפעם
לפעם ,ע"י הנהלת האיגוד וכן בתשלום הוצאות השיפוט ,אלא אם כן תודיע
הקבוצה בכתב לאיגוד ,תוך  3ימים לאחר מועד המשחק ,כי יש לה ,לטענתה,
סיבה מוצדקת לאי ההופעה למשחק ,תוך פירוט הסיבה.
 .43.2קיבל האיגוד הודעה כאמור לעיל ,יעביר את העניין לדיון בפני ועדת ליגה וגביע,
אשר תקבע אם אי ההופעה הייתה באשמת הקבוצה או לא.
 .43.3מצאה ועדת ליגה וגביע ,כי סיבת אי ההופעה למשחק לא הייתה מוצדקת,
תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק ,בקנס הכספי וכן בתשלום הוצאות
השיפוט.
 .43.4מצאה ועדת ליגה וגביע ,כי הסיבה לאי ההופעה למשחק הייתה מוצדקת,
ייערך משחק חוזר במועד שייקבע על ידה.
 .43.5אם הקבוצה שלא הופיעה למשחק הייתה הקבוצה המארחת – תחויב
הקבוצה ,בנוסף לאמור לעיל ,בתשלום הוצאות הנסיעה של הקבוצה האורחת.
 .43.6איחור של קבוצה במעלה מ 20-דקות מהשעה שיועדה למשחק ,יחשב כאי
הופעה למשחק.
 .43.7במקרה שמשחק לא התקיים באשמת שתי הקבוצות ,יחולו הוראות סעיף 31.6
דלעיל ,וזאת בנוסף לכל עונש אשר יוטל ,אם יוטל ,על הקבוצות ע"י ועדת
המשמעת.

.44

הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה
 .44.1לא הופיעה קבוצה לשני משחקים רשמיים רצופים או לשלושה משחקים
רשמיים לסירוגין בעונה אחת ,תוצא ממסגרת משחקי הליגה והגביע.
 .44.2הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע ,עפ"י האמור בסעיף 45.1
דלעיל ,לפני תחילת משחקי הסיבוב הבא של המשחקים ,יבוטלו כל תוצאות
המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותו סיבוב עד להוצאתה ממסגרת
המשחקים ויקבע לה הפסד טכני בכל המשחקים שקיימה באותו סיבוב וכן
משחקים שעוד יועדו לה עד לסיום העונה.
 .44.3הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה כאמור לעיל ,תוכל היא להירשם לעונת
המשחקים שלאחריה ,אולם תשובץ לליגה נמוכה יותר מהליגה ממנה הוצאה,
אלא אם אין ליגה נמוכה יותר.
 .44.4דין השחקנים של קבוצה ,כמתואר לעיל ,יהיה כמפורט בסעיף  19שלהלן.

.45

הפסקת פעילות קבוצה
 .45.1הודיעה קבוצה במכתב רשמי לאיגוד על הפסקת פעילותה והדבר אושר ע"י
הנהלת האיגוד ,תוצא הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע.
 .45.2קבוצה אשר המוסדות השיפוטיים של האיגוד החליטו על הפסקת פעילותה,
תוצא ממסגרת משחקי הליגה והגביע ,בהתאם להחלטה.
 .45.3בקרות אחד מהמקרים במפורטים בס"ק  45.1ו 46.1-דלעיל ,יחולו לגבי
תוצאות המשחקים הנ"ל אותם ההוראות הרלבנטיות המפורטות בסעיף .45.2

.45.4

.45.5

.4.

קבוצה אשר הפסיקה פעילותה כאמור בס"ק  45.1דלעיל ,רשאית להירשם
לעונה הבאה למשחקי הליגה ,אולם היא תשובץ לליגה הנמוכה ביותר.
קבוצה שהופסקה פעילותה כאמור בס"ק  46.1דלעיל ,ינהגו כלפיה בהתאם
להחלטת המוסדות השיפוטיים.
בכל מקרה שאגודה/קבוצה ,המסונפת לאיגוד הפסיקה או הופסקה פעילותה,
תחולנה לגבי שחקניה ההוראות הבאות:
 .45.5.1הייתה הפסקת הפעילות לפני תום תקופת ההעברות ,יהיו שחקניה
חופשיים להצטרף מיד לכל אגודה/קבוצה אחרת.
 .45.5.2הייתה הפסקת הפעילות אחרי תום תקופת ההעברות ,יהיו
השחקנים רשאים להירשם כשחקנים חדשים בכל אגודה/קבוצה
אחרת ,לעונה החדשה.
 .45.5.3הייתה הקבוצה שהפסיקה פעילותה שייכת לאגודה ,אשר לה
קבוצה או קבוצות אחרות המסונפות לאיגוד ,יעברו שחקניה ,באופן
אוטומטי ,לקבוצה או לקבוצות האחרות של אותה אגודה ,בהתאם
לטפסים אשר יוגשו להנהלת האיגוד מטעם אותה אגודה ובלבד
שזה יעשה לפני תום תקופת ההעברות.
שחקנים אלו יוכלו להשתתף במשחקי קבוצתם החדשה אך ורק
החל למחרת היום בו הוגשו הטפסים להנהלת האיגוד כאמור לעיל.

משחק שלא הגיע לסיומו כתוצאה מכוח עליון
 .46.1הגדרת כוח עליון – אירוע אשר משבש את מהלכו של המשחק ומפריע להמשך
קיומו כגון  :הפסקת חשמל ,דליפת מים ,וכו'.
 .46.2משחק חוזר
 .46.2.1מקרה בו משחק לא החל או לא הגיע לסיומו החוקי כתוצאה מכוח
עליון ,יש לקיים משחק חוזר.
 .46.2.2משחק חוזר ידון ויקבע ע"י ועדת ליגה וגביע ויש לקיימו תוך 72
שעות מהפסקת המשחק.
 .46.2.3המשחק יתקיים במגרשה הביתי של הקבוצה הביתית בה הופסק
המשחק.
 .46.2.4תאריך למועד המשחק החוזר יקבע ע"י וועדת ליגה וגביע.
 .46.2.5המשחק יתחיל כמשחק חדש לחלוטין.
 .46.3הכרזה על הפסקת המשחק
 .46.3.1השופט הראשי יכריז על הפסקת המשחק כתוצאה מכוח עליון רק
לאחר שנוכח כי לא ניתן לקיים את המשך המשחק וחלפו שישים
דקות מרגע הפסקת המשחק.
 .46.3.2השופט יאשר בחתימתו את טופס השיפוט כולל ציון המערכות אשר
הקבוצות זכו בהן.
 .46.3.3משחק לא יופסק מעבר לפעם אחת .במקרה של חידוש המשחק
לאחר הפסקה והפרעת כוח עליון תחזור על עצמה המשחק לא
יחודש ויגיע לסיומו.

.46.4

.46.5
.46.6

 .46.3.4במקרה של התחלת משחק מאוחרת כתוצאה מהפרעה של כוח
עליון  ,והפרעה נוספת של כוח עליון תחזור על עצמה תהיה
הפסקה של עד שישים דקות.
 .46.3.5גם במקרה זה השופט יאשר בחתימתו את טופס השיפוט כולל ציון
המערכות אשר הקבוצות זכו בהן.
מעבר למגרש חלופי
 .46.4.1במידה ולא ניתן לחדש את המשחק באולם המקורי ובמידה ומוסכם
על שתי הקבוצות לעבור לאולם חלופי ,ייתחדש המשחק באולם
החלופי .על המשחק להתחדש בהתאם לזמנים הקבועים בחוקת
הכדורעף (עד  4שעות).
 .46.4.2במידה ולא יוסכם על שתי הקבוצות מעבר לאולם חלופי ,יופסק
המשחק.
דיווח על הפסקת משחק
 .46.5.1במקרה של הפסקת משחק ,על השופט הראשי להודיע במיידית
ליו"ר איגוד השופטים ולוועדת ליגה וגביע.
סיום המשחק
 .46.6.1במקרה זה ,על השופט הראשי להודיע מידית ליו"ר איגוד השופטים
וועדת ליגה וגביע על החלטה זו .

.47

משחק שהגיע לסיומו כתוצאה מקבוצה שהוכרזה כבלתי שלמה
 .47.1כל המשחקים שהגיעו לסיומם כתוצאה מכך שקבוצה הוכרזה כבלתי שלמה,
תוצאת המשחק תקבע ע"י השופט הראשי במשחק וזאת על פי חוקת
הכדורעף.
 .47.2המשחק לא ייספר במניין ההפסדים הטכניים של הקבוצה.

.48

שופטים ושיפוט
 .48.1כל המשחקים הרשמיים המאורגנים במסגרת האיגוד יתנהלו ע"י שופטים
שהסמכתם מוכרת ע"י האיגוד .השופטים ימונו למשחקים על ידי משבץ/ת,
שימונה ע"י ועדת השיפוט שליד הנהלת האיגוד.
 .48.2במידה ובמשחק בליגות על גברים ונשים לא הופיעו שופטי המשחק תוך פרק
זמן של  40דקות לאחר המועד שנקבע למשחק בלוח המשחקים ,לא יתקיים
המשחק וועדת ליגה וגביע תקבע מועד חדש לקיומו.
 .48.3במידה ובמשחק בליגות על גברים ונשים הופיע רק שופט יחיד ,ובמידה ומוסכם
על שתי הקבוצות קיום המשחק עם שופטי יחיד ,המשחק יתקיים .במידה ולא
מוסכם על שתי הקבוצות ,לא יתקיים המשחק וועדת ליגה וגביע תקבע מועד
חדש לקיומו.
 .48.4בליגה לאומית גברים ונשים ,רשאיות הקבוצות ,במידה ולא הופיע שופט רשמי,
להחליט ,כי המשחק יתקיים וינוהל על ידי שופט/ים מוסכם/ים על דעת נציגי
שתי קבוצות .במקרה זה על ראשי שתי הקבוצות לרשום על טופס השיפוט
הסכם בנוסח הבא ולחתום על כך:
"אנו החתומים מטה ,ראשי הקבוצות ,מסכימים לקיים את המשחק כמשחק
רשמי ,אע"פ שלא הגיעו שופטים רשמיים".

.48.5

בליגה הארצית ,ליגה א' ,ליגות נוער ,נערים ונערות חייבות הקבוצות לקיים את
המשחק אף אם ולא הגיע שופט רשמי .במקרה זה ,יקבע השופט בהסכמה
ובאין הסכמה תערך הגרלה בין מועמדי שתי הקבוצות .אי הסכמה לקיים
המשחק ללא שופט רשמי ,תגרום לקביעת הפסד טכני לקבוצה שסירבה
להסכים למינוי שופט מוסכם.

.49

השתתפות קבוצות במפעלים רשמיים של ה VEC-ו/או הBVCF-
 .49.1הנהלת האיגוד תחליט ,מדי שנה ,אילו קבוצות תשתתפנה במפעלים הרשמיים
של ה VEC-ו/או ה( BVCF-להלן :המפעל או המפעלים).
 .49.2קבוצה אשר נקבעה להשתתף במפעלים ,חייבת לפעול בכל הקשור למשחקיה
במסגרת בה שובצה ,בהתאם לתקנונים של ה VEC-וה BVCF-והתקנון
הספציפי של המפעל בו היא משתתפת.
 .49.3קבוצה המשתתפת במפעלים ,לא תהיה רשאית להעביר את משחקיה הביתיים
לחו"ל ,אלא אם קיבלה אישור לכך מראש ובכתב מהנהלת האיגוד.
 .49.4הרשמת קבוצות למפעלים רשמיים של ה CEV-ו/או ה BVCF-תאושר ע"י
האיגוד ,רק אם יגיע מכתב התחייבות מהקבוצה ובו מודיעה הקבוצה
שתשתתף בכל המשחקים כפי שתוכננו ,עד סיומם.

.50

עריכת מסע לחו"ל
 .50.1לא תצא קבוצה לעריכת משחקים בחו"ל ,ללא קבלת אישור מוקדם מהאיגוד.
 .50.2לא תצא קבוצה לעריכת משחקים בחו"ל ,מבלי שקיימה את כל ההוראות
שניתנו ע"י כל גורם מוסמך מטעם מדינה ישראל ,המטפל ביציאת משלחות
לחו"ל.
 .50.3קבוצה שיוצאת למסע משחקים בחו"ל ועתידה לשחק לפחות שני משחקים
במסע הנ"ל ,חייבת לצרף שופט .למעט משחקים אשר כבר משובץ להם שופט
מחו"ל .השופט ימונה ע"י ועדת השיפוט של איגוד הכדורעף .בעלות צירופו של
השופט יישאו הקבוצה ,האיגוד והשופט ,בחלקים שווים ביניהם.
 .50.4קבוצה היוצאת לשחק בחו"ל ,חייבת לבטח את שחקניה בביטוח מתאים,
לתקופת שהייתם בחו"ל.

.51

זכויות שידור ממשחקי הליגה
 .51.1זכויות השידור ממשחקי הליגה בישראל ,ברדיו ובטלוויזיה ,מוקנות ,באופן
בלעדי ,לאיגוד.
 .51.2האיגוד יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ
ובחו"ל ,לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה ,וקבוצה מהקבוצות החברות
באיגוד אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם גורם שידור כלשהוא ,לגבי
זכויות השידור ממשחקים בליגת על גברים ונשים בישראל.
 .51.3היה ובידי האיגוד יוותרו בתום עונת המשחקים ,הכנסות לאחר ניכוי כל
הוצאות הפקת שידורי הטלוויזיה ,יחולקו ההכנסות שווה בשווה בין האיגוד לבין
הקבוצות שהשתתפו בעונה הרלבנטית במסגרת ליגות על גברים ונשים.
 .51.4מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק  52.2דלעיל ,קבוצה החברה באיגוד תהא
רשאית לפנות לאיגוד בבקשה שיאפשרו לה להתקשר ישירות לגבי זכויות

.51.5
.51.6

השידור למשחק או משחקים מסוימים והאיגוד לא יסרב לבקשות של קבוצות
כאמור לעיל ,כל עוד אין הבקשה עומדת בסתירה להסכמים של האיגוד בנוגע
לזכויות שידור ממשחקי הליגה.
רשאי האיגוד ,על פי בקשת גורם משדר ,לקבוע שעת משחק שונה מהפרסום
הרשמי בתוכנית המשחקים.
חלוקת שטחי הפרסום באולמות המשחקים ,במשחקי הליגה בלבד ,יקבע
בהסכמה בין הקבוצות לאיגוד.

.52

מכירת כרטיסים וכניסה חופשית
 .52.1קבוצה רשאית למכור כרטיסים למשחקי הבית שלה.
 .52.2הקבוצה מחויבת לשמור  10%מסך מקומות הישיבה שלה לקבוצה האורחת.
 .52.3קבוצה אורחת אשר רוצה לרכוש כרטיסים עבור האוהדים שלה מחויבת
להודיע  24-48שעות לפני תחילת המשחק על כמות הכרטיסים שברצונה
לרכוש .לאחר מכן הכרטיסים חוזרים לזכות הקבוצה הביתית.
 .52.4הקבוצה הביתית מחויבת למכור כרטיסים לכול דורש ללא אפליה.
 .52.5הקבוצה הביתית מחויבת לתת  10כרטיסים לקבוצה האורחת וזאת ללא
תשלום.
 .52.6הקבוצה הביתית מחויבת לשמור  15כרטיסים לאיגוד הכדורעף וזאת ללא
תשלום.
 .52.7כניסה של שופטים תהיה ללא תשלום וזאת בתאום עם וועדת השיפוט ובהצגת
תעודת שופט מטעם איגוד הכדורעף.

.53

בוררות
על הקבוצות ,השחקנים והמאמנים הרשומים באיגוד ,יחול תקנון המוסד לבוררות
שנערך מכוח חוק הספורט ,התשמ"ח ,1988-ואשר מצורף לתקנון זה כנספח.

.54

תוקף תחולה ושינויים
 .54.1תקנון זה אושר על ידי הנהלת האיגוד ביום ______ .הוא מבטל כל תקנון קודם
ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.
 .54.2תקנון זה מחייב את כל האגודות ,הקבוצות ,השחקנים ,המאמנים ובעלי
התפקידים הרשמיים באגודות ,בקבוצות ובאיגוד.
 .54.3הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה .כל שינוי או
תוספת יכנסו לתוקפם ,בחלוף  7ימים מפרסומם בחוזר רשמי של האיגוד.

_______________

___________________

אביתר דותן

יניב נוימן

יו"ר האיגוד

מנכ"ל האיגוד

