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הנחיות לניהול משחק בעת מגפת הקורונה  

 אחראי אכיפת התו הירוק במגרש טרם כניסת הקבוצות למגרשנוכחות  .

שחקן או איש  , בליגות על גברים ונשים אחראי לאכיפת התו הירוק לא יהיה מאמן
.צוות

 שחקנים, מאמנים ועוזריהם)עד תחילת המשחק יעטו כלל בעלי התפקידים מסכות   ,

(.שופטים ושאר הנוכחים בשדה המשחק

  בעת החימום יישארו כלל הנוכחים בשדה המשחק עם מסכות פרט לשחקנים
.מאמן ואנשי צוות בהינתן ומסייעים לחימום, המתחממים

הגרלה תבוצע בסמוך לשולחן המזכירות כאשר בעלי התפקידים עוטים מסכות.

של קבוצתם9-ושחקני הקבוצות מסתדרים על קו ה, כול שופט ניגש לעמדתו.

מוחאים כפים לשחקני הקבוצה היריבה, השחקנים על קווי הרוחב האחוריים  .
.  בשריקת שופט ראשי השחקנים יורדים לספסלי הקבוצות

 ומאמן ראשי ושחקן הליברוהפותחת ( 6)הצגת שחקני השישייה.

שחקני השישייה הפותחת נכנסים למגרש ותופסים את עמדותיהם במגרש.



המשך הנחיות לתקופת הקורונה
 הליברו והמאמן, הפותחת 6-יוצגו רק שחקני ה, בהינתן טכס הצגת שחקנים.

ן המזכירות יעטו מסכות לאורך כול שלבי המשחק ועד לעזיבת  בעלי תפקידים בשולח
.י בעלי התפקידים"שטח התחרות ע

שופטי הקו יעטו מסכות.

  כלל יושבי ספסלי הקבוצות למעט מאמן ראשי ושחקן הליברו יעטו מסכות לאורך כול
.התחרות

בעת ישיבה על ספסלי הקבוצות יש להשתדל לשמור על ריחוק חברתי.

  עוזרים3מאמן ועוד -מספר בעלי התפקידים המורשים לישיבה על ספסלי הקבוצות.

אנשי אבטחה מגלגלי כדורים ומנגבים מהירים  , צוותי צילום, עיתונאים, אנשי שיווק
.יעטו מסכות במהלך כול התחרות

או בהינתן  . בשיטת כדור משחק אחדהמשחק ינוהל , בהינתן ואין מגלגלי כדורים
.כדורים לפחות בשולי המגרש מאחורי תחום הפתיחה10יכולת להעמדת 

י  "עיבדקו טרם תחילת המשחק הכדורים , ובנוסף אוספי כדורים שיוודאו הכנסתם לסל
.השופטים



כך  , הקבוצה המארחת תדאג להעמיד מגבות לניגוב, מנגבים מהיריםבהינתן ואין
.שלא יוצר עיכוב בניהול המשחק

יועברו  בהינתן ואין שופט עוזר–. טפסי המערך הפותח ימסרו ישירות לשופט העוזר
.לרשם

תחשב לעבירת משמעת  , על ספסלי הקבוצהשחקנים,י בעל תפקיד"אי עטית מסכה ע
.ועל השופטים לאכוף את הנוהל בהתאם לחוקה בעת ביצוע עבירת משמעת

השחקנים יעמדו לאורך קו ההתקפה ויריעו לקבוצה היריבה ולאחר  , בסיום המשחק
.לספסלי קבוצתםמיכן ירדו

  ראשי הקבוצה ייגשו לשולחן המזכירות כשהם עוטים מסכות לאישור גיליון השיפוט
.בחתימתם

המשחק ייגשו למזכירות לסיכום המשחק ומשם ירדו לחדרי ההלבשה לקבלת  שופטי
.משוב ממאמן השופטים בהינתן ומונה כזה למשחק

יעביר דיווח במידית למשרד  , היה ומי מצוות השיפוט התגלה כחולה מאומת
.השיפוט ולמשבצת השופטים ולמנהל הליגות באיגוד הכדורעףר ועדת"ליו, הבריאות



החלפת חלקות בין מערכות
תעבור עם כול הציוד מאחורי  דוכן  , קבוצה מצדו הימני של השופט העוזר

.בעוד שהקבוצה מצדו השמאלי תעבור בסמוך לשולחן המזכירות, השופט הראשי

  על השופט העוזר להקפיד כי מתן אישור למעבר הקבוצה יבוצע רק לאחר
.שהקבוצה שבצידו הימני פינתה את מקומה

בהינתן ואין שופט עוזר:

  הקבוצה בצידו הימני של השופט הראשי תעבור אל חלקת היריב בסמוך
.י הקבוצה היריבה"למזכירות הרשם אך רק לאחר שזו פונתה ע

  הקבוצה בצידו השמאלי של השופט הראשי יחד עם כול בעלי התפקידים תעבור
.  לחלקת היריב כאשר כולם ללא יוצא מהכלל עוברים מאחורי דוכן השופט הראשי

כל השחקנים ויחד עמם אנשי צוות ומאמנים יחליפו מגרשים  , עת סיום מערכה
.כך שלא יוצר מגע בין שחקני ואנשי הצוות של הקבוצה היריבה
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לעודד  9-שחקנים מסתדרים על קווי ה

את שחקני הקבוצה היריבה



שדה המשחק•

מזכירות

שופטים

שחקנים

דוכן שיפוט

מזכירות

ספסל קבוצה  ספסל קבוצה  

ירידת שחקנים לספסלי הקבוצות  

שחקני ליברועם שריקת השופט



שדה המשחק•

שופטים

שחקנים

דוכן שיפוט

מזכירות

,  במידת ויש טכס הקראת שמות, כניסת שחקני המערך הפותח

1הקראת שם המאמן ושחקן ליברו . השחקנים יכנסו עם הקראת שמם

שחקני ליברו



שופטים
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.מחליפים מגרש ' שחקני קבוצה ב

'קבוצה א 'קבוצה ב

.מחליפים מגרש ' ב' צוות ושחקני קב

שחקני ליברו



בסיום המשחק•

שופטים

שחקנים

דוכן שיפוט

מזכירות

שחקנים מסתדרים על קווי ההתקפה  

לעודד את שחקני הקבוצה היריבה


