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 021900202 ת משחקיםעוננוער לה תוליגתקנון 
 

 

 .התקנון, סמכות העדכון .1
 

בעונה הקודמת. תקנון זה  הנוער תוליגתקנון זה מחליף את התקנון הקודם שלפיו התנהלו  .1.1
 .נוער בעונה הקרובהה ליגתמגדיר את הנהלים לפיהם תתנהל 

 וועד המנהל להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון משחקים זה.בסמכות ה .1.0

אבל בשום אופן אינו  ,בסמכות הוועד המנהל לעדכן התקנון במהלך העונה השוטפת, לפי הצורך .1.1
 רשאי להחליט החלטות רטרואקטיביות הנוגדות את התקנון.

 

 .רשאים להשתתף .0
 

 לנוער.השנה תתקיים רק ליגת נוער אחת, ליגת על  .0.1
 בגלל מיעוט השחקנים תתקיים ליגה במתכונת אישית בלבד. .0.0

שחקן0ית שהחל0ה לשחק .  19יכול0ה להשתתף שחקן0ית מתחת לגיל  בליגת הנוער .0.1
בליגת  יוכל להמשיך לשחקשנים  19ובמהלך העונה מלאו לו0ה  19בליגה לפני הגיעו0ה לגיל 

 .9סעיף הנוער עד לסיום העונה ויכול לזכות בכל הפרסים לפי 

חברה חייב להיות רשום במשרד ה.כ.י. כחבר בעמותה ה הנוערכל שחקן המשחק בליגת  .0.2
 .12ראה סעיף  .יהיו בדיקות רפואיות לפי חוק הספורטשחקן ל. הכדורת בישראל התאחדותב

 .2שה לפי נוהל ההתאחדות מס' תע הימאגודה אחת לשניהעברת שחקנים  .0.2

 

 .מועדי התחרויות .1
 

 .אגודותל שתופץ משחקיםה תוכניתב הרשומה שעהב בתבימי ש םתקיית לנוערעל ה ליגת .1.1

 

 .הליגמתכונת ומבנה ה .2
 

  .תחרות אישית בלבדשוחק במתכונת של ת נוערהליגת  .2.1

 .קבע על ידי יו"ר הנוערימסלול שיבוץ ה .2.0

 משחקים על זוג מסלולים, ללא תזוזת מסלולים. 3בכל מחזור ליגה ישוחקו  .2.1

 
 תלבושת –הופעה  .2

 
 :ךמשתיי ואשאליו ה האגודהופיע למשחקים בתלבושת אחידה של שחקן יכל  :ודהאגתלבושת  .2.1

יהיה בהדפסה או רקמה  האגודהבצורה ברורה. שם  אגודהחולצה עם סמל ו/או שם ה .1.5.5
 במקום בולט.

 עם צווארון.לא חייבת להיות החולצה  .1.5.2
 ע כלל.לא יוכל לשחק ויחשב הדבר כאילו לא הופי –  אגודהשחקן שיופיע ללא תלבושת ה .2.0

 

mailto:ibf@internet-zahav.net


 ע.ר.() התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION    

 

 
 
 
 

 6מתוך  1עמוד                           6.2 עדכון :                        021900202לעונת נוער  ליגתתקנון 

 zahav.net-ibf@internet mail:-e                8852346-09פקס:  8852348-09 :טל

 
חצאית, מכנסיים במותר לשחק  לנערות .יםחל איסור על משחק עם מכנסיים קצרלנערים  .2.1

 ברמודה.וגם במכנסי  יםאו קצר יםארוכ
 חל איסור על משחק במכנסיים או חצאיות ג'ינס.   .2.2
 .(לא פרחוניים ולא  בצבעי הסוואה) צבעים  במכנסיים בשללחל איסור לשחק  .2.2

 
 .תחילת המשחקים .6

 
 שבת.ת תתקיימנה בימי התחרויו .6.1
 לפי המצויין בתוכנית המשחקים. – שעת תחילת המשחקים .6.0
משך   לפני השעה המצוינת בתוכנית המשחקים. שעה( 5/1רבע )תחילת החימום בדיוק בזמן:  .6.1

 דקות. 51החימום 
 לא יהיה זמן המתנה לשחקן מאחר.  .6.2

 משחקי אימון 0 יערכו, החימוםסיום לאחר מיד : , לפני תחילת הליגה משחקי אימון מיוחדים .6.2
 לפי הנחיות שיקבעו ע"י מאמן שיוסמך לכך ע"י ההתאחדות.

 משחקי ליגה. 1יחלו , לאחר משחקי האימון , כנ"ל  .6.6
 

 .מארחים 0מרכזיםמועדונים .7
 

  .תוכנית אירוח המשחקים תיקבע ע"י הועד המנהל לפני תחילת המשחקים .7.1

שות מינימום שנקבעו ע"י הוועד המרכזים שבהם יתקיימו התחרויות יצטרכו לעמוד בדרי .7.0
 המנהל בשיתוף הוועדה הטכנית.

הבוגרים ובכפוף  ליגתהינן לפי האישורים ל  אגודהלאירוח משחקים ב ישות המינימוםדר .7.1
 לאישור הועד המנהל.

 
 הוראות כלליות, משמעת ושיפוט .8

 
ראות ההו . ETBF -וה F.I.Q –קנון זה ובכפוף להוראות ה תכללי המשחק וההתנהגות לפי  .8.1

 הבינלאומיות האלה באות להשלים תקנון משחקים זה לנושאים שאינם מוזכרים בתקנון זה.
אין לעשן, לשתות או לאכול בכל שטח המשחק הכולל מסלולים ומקום ישיבת השחקנים  .8.0

 .המשתתפים
 .חל איסור העישון על השחקנים המשתתפים בפועל .8.1

י על כל המשמעויות יקבע כשחקן לא חוק -שחקן שיעשן למרות האמור מעלה  .1.3.5
לפי המתחייב בתקנון לשחקן שלא הופיע  2הנובעות מכך )תוצאת משחקו תיחשב 

 כלל(.
לשתות משקאות משחקי ליגת הנוער חל איסור על שחקן המשתתף ב .8.2

לא יוכל  –במהלך המשחקים. שחקן שישתה משקאות אלכוהוליים  )כולל בירה( אלכוהוליים
 .יחשב לשחקן בלתי חוקי – ובמידה וישחק היוםבאותו  שחק כללל

. שחקן חל איסור מוחלט להגיע למשטח המשחקים והמסלולים עם טלפון סלולרי פועל .8.2
ול הטלפון צשהטלפון הסלולרי שלו ישמיע צלצול במשטח המשחקים, ינהל שיחה או יענה לצל

 יקבל "כרטיס אזהרה צהוב".
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לך התחרות כשמגיע תורו של אין לעכב מהלך משחק בשל סיבות שאינן קשורות למשחק: במה .8.6

שחקן לשחק ואינו משחק בגלל היעדרות מהמסלול ו/או התעסקות בעניינים שונים כגון: שיחה 
" )אפס( בפריים שאותו 1יש לרשום " –, טלפון או כל דבר המונע ממנו לשחק בתורו בטלפון נייד

כמו כן, יקבל השחקן אמור לשחק והמשחק ימשך ע"י ביצוע הגלגול של השחקן הבא אחריו. 
 השחקן "כרטיס אזהרה צהוב".

 יפוט במשחקי ליגת הנוער יעשה ע"י יו"ר הנוער או מי שיוסמך על ידו לאותו יום ליגה.הש .8.7

 
 .ואליפויות ישראל לנוער מדליות ,גביעים  .9

  
 . הנוערליגת פרסים ל .9.1

 
נערים  במקומות הראשונים, בדירוג האישי והשחקניותהשחקנים  3 –ל גביעים  .1.5.5

. ובלבד ששיחקו במחזור האחרוןמשחקים  72% ובלבד ששיחקו לפחות, תונערו
לא תחול על שחקנים ששיחקו לפחות  החובה להשתתף במחזור האחרון של הליגה)

 .משחקים לפני המחזור האחרון(  11%

 .במהלך עונה ביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחדג .1.5.2
משח(  3) משחקים במחזור סדרת ה ביותר בגביע לשחקן שהשיג את התוצאה הגבוה .1.5.3

 במהלך עונה.

שישיגו : השיא לשחקן יוכר לשחקן  שיא הוא שיא אחד, אין השוואת שיא .1.5.1
יש לעבור אותו. הדבר לא  המחזיק בשיא . כדי לשבור השיא שהושג ע"י שחקןראשון

 .311תקף בהשגת משחק מושלם 
 

 :  12אליפות ישראל לנוער עד גיל  .9.0

 ת בשבת הראשונה של חודש ינואר.התחרות מתקיימ 

 מעוניינים ו החברים באגודות המסונפות לה.כ.י נוערהשחקני כל התחרות מיועדת ל
 .ביום התחרות שנים 12מלאו להם   טרםש, להשתתף

 תנאי התחרות מוגדרים בתקנון התחרות שיופץ לקראת התחרות. 
 

 :  16אליפות ישראל לנוער עד גיל  .9.1

 .התחרות מתקיימת בשבת האחרונה של חודש מרץ 

  מעוניינים והתחרות מיועדת לכל שחקני הנוער החברים באגודות המסונפות לה.כ.י
 ביום התחרות. שנים 16שטרם מלאו להם  , להשתתף

 שיופץ לקראת התחרות תנאי התחרות מוגדרים בתקנון התחרות. 

 
 :  19אליפות ישראל לנוער עד גיל  .9.2

 ביום התחרות  שנים 19שטרם מלאו להם ל לנוער יכולים להשתתף שחקנים באליפות ישרא 
 . ההתאחדותהנוער של  ליגתומשתתפים ב

 שיופץ לקראת התחרות. תנאי התחרות מוגדרים בתקנון התחרות 
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 וביטוח ספורטאים. בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט .12

 
( בהודעת ספורט ד למועד שיקבעעליגה, ה משחקילפני תחילת עביר להתאחדות )ת אגודהכל  .12.1

 ליגת, עבור כל שחקן0ית המשתתפים בבדיקה רפואית לפי חוק הספורטטפסי 0יםאישור
 .ההתאחדות בכל הקטגוריות

לקראת הקיימות על השחקן להעביר אישור רפואי תקופתי חדש, לפי חוק הספורט והתקנות  .12.0
הרשמית ת המשחקים . תאריך הבדיקה יהיה לאחר סיום עונ כל תחילת עונת משחקים

  להלן. 01הקודמת, ראה סעיף 

מזכירות שלהן שייך השחקן.   החובה למעקב תקפות הבדיקה הרפואית מוטלת על האגודות .12.1
) באמצעות קובץ אקסל ( על מצב עדכני של  לאגודה באופן שוטף תודיע תעקוב וההתאחדות 

י האינפורמציה של השחקנים לכל קבוצות האגודה, לפ יםהרפואי יםהאישורתקיפות 
 .האינפורמציה התקפה –הקיימת בהתאחדות 

אינה מהווה אישור העברת האישור הרפואי בפקס או במייל להתאחדות  – למען הסר ספק .12.2
 -במידה והאישור תקין ומבצעת בדיקה של האישור לשיתוף השחקן. מזכירות ההתאחדות 

באמצעות קובץ )  מתאימה של המזכירות רק לאחר הודעהמוציאה הודעה על כך. 
 שחקן .ה, ניתן לשתף אקסל( -ה

 – 12:22, עד יום ד' בשעה כל שחקן0ית שהאישור הרפואי העדכני שלו לא יועבר להתאחדות .12.2
 מרשימת השחקנים הרשאים באופן אוטומטי יוצא המשחקים באותו שבוע,מחזור לפני מועד 

פות האישורים באחריות האגודה לעקוב אחר תק  של קבוצתם. ליגתלהשתתף במשחקי ה
 הרפואיים ולהעביר להתאחדות כל אישור חדש.

 באחריות כל שחקן משתתף אשר חל שינוי משמעותי במצב בריאותו להודיע .12.6
עד  ולא להמשיך בפעילות הספורטיביתלהתאחדות, מיידית, בכתב, על הבעיה הבריאותית 

חוק  להמצאת מסמך רפואי עדכני המאפשר לו המשך השתתפות במשחקי הליגה, לפי
 .בדיקות רפואיות-הספורט

 
, פוטר 0218לחוק הספורט, שנכנס לתוקף בתחילת ספטמבר  12תיקון  :ביטוח ספורטאים  .12.7

 את שחקני הבאולינג מחובת ביטוח תאונות אישיות. 

בעקבות זאת , מזכירות ה.כ.י מפסיקה את המעקב אחר ביטוחי שחקני הבאולינג  11.8.1
 אילך.ו 0218019ה.כ.י מעונת  ליגתהמשתתפים ב

על אף הפטור, כנ"ל , התיקון לחוק לא שולל את הזכות הוולונטרית שיש לגופי הספורט  11.8.0
 ולשחקן לערוך ביטוח תאונות אישיות לספורטאי.

אינו עוסק בביטוח האגודות עצמן וכל אגודה מתבקשת  12יש לשים לב כי תיקון  11.8.1
מספקים, בשים לב, להמשיך לערוך ביטוח צד ג' בגבולות אחריות ותנאי כיסוי הולמים ו

 בין היתר, להיקף וסוג פעילותן, רמת הסיכון והוראות הדין.

 ביטוח צד ג'.ב לבטח השחקניםממליצה לאגדות  ה.כ.י 11.8.2
 בנושא. 1229הודעת ספורט  ראה 11.8.2

 
 ערעורים .11

 
 ימים מסיום התחרות . 1 –כל ערעור יופנה לוועד המנהל בכתב לא יאוחר מ  .11.1
 ל החלטה תוך שבוע מקבלת הערעור .חייב לדון בערעור ולקב מנהלה דעהו .11.0
 ימים. 51, בכתב, תוך תהמערער לאגודההחלטת הוועד המנהל תועבר  .11.1
 על החלטות הוועד המנהל ניתן להגיש ערעור חוזר, בכתב, תוך שבוע. .11.2
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. תוך זמן סביר ולא יאוחר משבועיים מתאריך הערעור החוזר המנהל הערעור החוזר ידון בוועד .11.2
 במעמד זה בפני הועד המנהל ולטעון את טיעוניהם. המערערים זכאים להופיע

 .החלטת הועד המנהל בדיון השני הינה סופית .11.6

בענייני משמעת, ניתן לערער בפני ועדת המשמעת של ההתאחדות. הדיון יעשה לפי נוהל ועדת  .11.7
 נן סופיות.יהחלטות ועדת המשמעת ההמשמעת. 

 
 .נבחרת ישראל לנוער .10

 
 ליפות אירופה תתקיים בחופשת החנוכה.התחרות לקביעת נבחרת הנוער לא .10.1

 הנוער ליגתשחקן המעוניין להשתתף בתחרות לקביעת נבחרת ישראל לנוער חייב להשתתף ב .10.0
 .משחקים 22%בלפחות  של ה.כ.י

 . תנאי התחרות מוגדרים בתקנון התחרות שיופץ לקראת התחרות .10.1

י הועד המנהל השחקן חייב להשתתף בכל תוכנית האימונים של הנבחרת כפי שתיקבע ע" .10.2
ולהשתתף בליגת הנוער בעונה הנוכחית באחוז משחקים כפי שיוגדר בתקנון התחרות לקביעת 

 הנבחרת.

 

 טפסי דיווח תוצאות המשחקים .11
 

 יו"ר הנוער או מי שהוסמך על ידו.התוצאות בטופס המשחק ימולאו ע"י  .11.1
 

 
 משחקים ם עבורתשלודמי הרשמה ו .12

 
 לא ישלמו דמי הרשמה. ה.כ.י. ליגתהמשתתפים ב ערהנו ינשחקהשנה, הועד המנהל קבע כי  .12.1

, הכוללים השנה גם אימונים לפני תחילת הנוער של ה.כ.י ליגתעלות המשחקים ל .12.0

 .ההתאחדותעל ידי  מלואםיסובסדו ב הליגה,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה
 

 יו"ר      אריה פישר,
 התאחדות הכדורת בישראל
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