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 תקנון ליגת החלוץ תל אביב
 תקנון זה מייצג לליגת ת"א יפו חטיבה ולליגת ת"א יפו תיכון

 
 :קבוצה תקנית

 .ושוער( 4שחקנים )משחקים בפועל  7-10קבוצה תמנה בין  .1
 לכל קבוצה ימונה קפטן. .2
 .עם רכז הליגה יהיה איש הקשר של הקבוצה הקפטן .3

 ניקוד הליגה:
 נקודות נצחון. 3נצחון במשחק מזכה ב .1
 הפסד במשחק לא מזכה בנקודות. .2
 תיקו במשחק מזכה את שתי הקבוצות בנקודה אחת. .3

 הוגנות:
 .כל פעולה המקדמת הוגנות במשחק הליגה מצד השחקנים יישלף "כרטיס ירוק"  על .1
 תזכה בפרס הקבוצה ההוגנת. "כרטיסים ירוקים"הקבוצה עם הכי הרבה  .2
 למעט קפטן הקבוצה. –חל איסור לפנות לשופט  .3

 
 :והשתתפות הרשמה

 תתבצע דרך הקישור הבא: הרשמה לליגה .1
https://league.hachaluz.org.il 

 
 

 בקש להצטרף לקבוצה ולחכות לאישור הקפטן של הקבוצה.לאחר יצירת משתמש יש ל .2
 .לאחר ביצוע ההרשמהלא ניתן לעבור ליגות  .3
 על הקבוצה להשתתף בתדריך הפתיחה של פעילות הליגה. .4
 מפגשים ומעלה תבחן המשך השתתפותה בליגה. 2במידה וקבוצה לא תופיע ל .5
 בסיום הפעילות משתתפי הליגה ימלאו טופס שביעות רצון .6
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 חוקים:
 .רגל-חוקי הליגה הם חוקי קט .1
 לשוער אסור לתפוס את הכדור ביד ממסירה ישירה של חבר קבוצה. .2
הכדור יעבור לשוער  במידה השוער תפס את הכדור ביד ממסירה ישירה של חבר קבוצה .3

 יריבהשל הקבוצה ה
 מעבר לחצי.או "להרים" את הכדור עם הרגל לשוער אסור לזרוק את הכדור עם היד  .4
 מוציאים עם הרגל. ץחו .5
 דק' "התקררות" 5יציאה של שחקן מהמשחק הנוכחי ל –כרטיס אדום משמעותו  .6
 כרטיסי צהובים משמעותם כרטיס אדום. 2 .7
 .משמעותה כרטיס אדום עברה על השוער .8
 נגיעות" 2עם שריקת השופט בשיטת "לאחר גול המשחק מתחיל מאמצע המגרש  .9

  מקום הבעיטה.דים של השופט מצע 3במרחק חומה של בעיטה חופשית תעמוד  .10
 נבדל.חוקי אין  .11
 נגיעה ביד ברחבה משמעותה פנדל לקבוצה היריבה. .12
 .דק' מחצית )ניתן לשינוי בהתאם לכמות המשתתפים בליגה( 7 -אורך משחק  .13
 ביגוד:
 .אין לבוא עם נעלי "פקקים" .1
 יש להגיע עם ביגוד ספורטיבי מלא לפעילות. .2
 שחקן ללא נעלי ספורט וביגוד מתאים לא יורשה לשחק.  .3

 
 :אדומים חוקים
 לא נסבול במסגרת הליגה ביטויי גזענות.  .1
 לא נסבול אלימות מכל סוג שהוא, פיזית, מילולית וברשתות החברתיות השונות. .2
 משמעותו הדחה ממשחקי הליגה. אדומים אלהחוקים מעבר על  .3

 
חוקים ונהלי הליגה ניתנים לשינוי, בכל זמן נתון, לפי החלטותיהם על אף כל האמור לעיל, הכללים, 
 ושיקול דעתם של מפעילי הליגה.

 
 לשאלות נוספות:

 .054-2278248אלון מינץ   -רכז הליגה 


