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שינויים בחוקה לקראת עונה 2017-2018
2.1

גובה הרשת
לחוק נוספו מידות של גובה הרשת לילדות ולנערות.
 4ו - 5-קבוצה וחברי הקבוצה
שינויים בניסוח  +שינוי בסדר ותכולה של סעיפי המשנה.

 4.2ראש הקבוצה  /הקפטנית
שינוי מונחים  -ראש קבוצה במשחק

קפטנית

חוק  10.3צעדים
הבהרה:
מטרת החוק להגביל את תנועת השחקנית בעודה מחזיקה בכדור .ההגבלה
היא עד  2צעדי התקדמות בטרם תנתר לביצוע פעולה (מסירה או התקפה).
הצעדים יספרו מרגע השלמת התפיסה של הכדור .על כן ,בחוק ,נוספה
הגדרה מפורטת של מצבים שונים המביאים להשלמת תפיסת הכדור.
החוק החדש:
 10.3תפיסת הכדור וצעדים
הצעדים יספרו מרגע השלמת תפיסת הכדור ע"י השחקנית.
תפיסת הכדור
בנגיעה הראשונה ,תוך כדי ניסיון תפיסה של הכדור ,מותר לבצע צעדים (ללא
הגבלה) ,כאשר השחקנית נמצאת בתנופה ומנסה לתפוס את הכדור ,ועד
לעצירתה .תפיסת הכדור תחשב כשלמה עם העצירה של השחקנית.
בנגיעה שניה ושלישית -
תפיסת הכדור בתנועה אך ללא התקדמות (למשל בניתור לגובה במקום) -
במידה ובעת התפיסה אחת הרגליים (או שתי הרגליים) באוויר ,תפיסת הכדור
תחשב כשלמה עם הנחת הרגל שבאוויר על הרצפה קרוב לרגל השנייה (או עם
הנחיתה במקום ממנו ניתרה).
תפיסת הכדור בתנועת התקדמות  -תפיסת הכדור תחשב כשלמה עם הנגיעה
של השחקנית בכדור.
לאחר תפיסת הכדור בתנועת התקדמות ,השלמת הצעד (או נחיתה עם שתי
הרגליים) תיספר כצעד אחד.
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שינויים בחוקה לקראת עונה ( 2017-2018המשך)
צעדים
כאשר הכדור בידי השחקנית מותרים צעדים ,בהתאם לפעולה אותה היא תבצע:
= מסירת הכדור או העברתו לחלקת היריבה ללא ניתור  -מותר צעד אחד בלבד
בטרם שחרור הכדור.
= מסירת הכדור או העברתו לחלקת היריבה בניתור:
• ניתור על רגל אחת  -לפני הניתור ,מותר עד  2צעדים .הניתור יעשה עם הרגל
המסיימת את הצעדים.
• ניתור עם שתי הרגליים  -לפני הניתור ,מותר עד  2צעדים  +צעד סוגר.
צעד סוגר  -זהו צעד "הבולם" את ההרצה לניתור עם שתי הרגליים .צעד זה
יעשה ע"י הבאת הרגל שבאוויר קרוב אל הרגל השנייה (שעל הרצפה) .ניתן
"לבלום" את ההרצה ע"י דילוג עם שתי הרגליים.
• ניתור עם שתי הרגליים למסירה או להתקפה מחייב סיום הפעולה ,כלומר,
שחרור הכדור לפני הנחיתה.
21

התנהגות בלתי הולמת הגוררת ענישה
שינוי בנוסח החוק  -ראה נוסח מלא בחוקה מהדורה .2017
הבהרה:
הניסוח החדש מבהיר ,בין היתר ,שני סעיפים עיקריים:
א .האחריות על התנהגות חברי הקבוצה ,כולל של המאמן ,הינה בידי
הקפטנית.
ב .במקרה של התנהגות בלתי ספורטיבית בפעם הראשונה במשחק מצד
מי מחברי הקבוצה ,כל חברי הקבוצה יוזהרו .אזהרה כזו תהיה פעם
אחת במשחק .בעקבות כך ,התנהגות בלתי ספורטיבית נוספת מצד כל
חבר קבוצה תוענש על פי סולם העונשים ,אשר מדורגים בהחמרתם.
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