החוקים בכדורעף חופים לליגה הישראלית בכדורעף חופים
חוקת המשחק הרשמית היא זו הנהוגה ע"י ה ,FIVB-ובנוסף תקנון יום משחקים ותקנון משחקי האליפות

מטרת המשחק :מטרתה של קבוצה במשחק היא להעביר כהלכה את הכדור מעבר לרשת בין שתי
האנטנות לשם הנחתתו בחלקת היריב ולמנוע נחיתת הכדור בחלקתה.
מספר שחקנים 2 :נגד  2ללא מחליפים.
גודל המגרש 16 X 8 :מטר.
תחום המגרש :מסומן ע"י סרט צבעוני שנחשב לחלק מן המגרש.
תחום הרשת 8 :מטרים שתחומים ע"י שתי אנטנות .נגיעה של הכדור באנטנות או מעבר מעליהן או
מצדן החיצוני נחשב ל"חוץ".
גובה הרשת :לגברים  2.43 -מטרים ,לנשים  2.24 -מטרים.
מידות הכדור :היקפו  66-68 -ס"מ ,משקלו  260-280 -גר' ,לחצו הפנימי  0.175-0.225 -ק"ג לסמ"ר.
משך המשחק :המערכות ישוחקו בשיטת "נקודה למהלך משחק" )פינג פונג( .קבוצה שמשיגה
ראשונה  21נקודות עם יתרון של שתי נקודות לפחות זוכה במערכה .המשחקים בשלבי המוקדמות,
הבתים ומשחקי חצי הגמר יהיו בני מערכה יחידה .הגמר ישוחק בשיטת "הטוב משלוש מערכות".
במקרה של שוויון  1:1במערכות תשוחק המערכה המכרעת )השלישית( עד להשגת  15נקודות עם
יתרון של שתי נקודות לפחות.
שיטת המשחק:
לזכות בכדור :בכל פעם כאשר קבוצה זוכה בכדור נרשמת נקודה.
אם אחת התוצאות הבאות:
הקבוצה הפותחת משיגה נקודה ממשיכה לפתוח .
הקבוצה שקיבלה את מכת הפתיחה משיגה נקודה ומקבלת את זכות הפתיחה.
בכל  7נקודות משחק הקבוצות יחליפו חלקות .במערכה המכרעת השלישית בכל  5נקודות
הקבוצות יחליפו חלקות.
לאחר  21נקודות הקבוצות יצאו לפסק זמן טכני ) 30שניות נטו פרט למערכה המכרעת(.
מכת הפתיחה :הפותח חייב לחבוט בכדור תוך  5שניות משריקת השופט .אם לאחר שהכדור ניזרק
מהיד או נשמט ממנה ונופל על הקרקע מבלי שיגע בפותח או יתפס על ידו הדבר נחשב לפתיחה.
לא יאושר ניסיון פתיחה נוסף.
התקפה :כל הפעולות שמטרתן להעביר את הכדור לכיוון היריב ,מלבד הפתיחה והחסימה,
נחשבות לפעולות התקפה .פעולה ההתקפה מסתיימת כאשר הכדור עובר בכל היקפו את המישור
האנכי של הרשת או כאשר החוסם נוגע בו.
עבירות הקשורות לפעולת התקפה :שחקן חובט בכדור הנמצא בתחומו של היריב .שחקן המשלים
פעולת התקפה כאשר תוך כדי שימוש בחור ביד פתוחה הוא מכוון את הכדור באמצעות אצבעותיו.
שחקן משלים פעולת התקפה כנגד הפתיחה של היריב ,כאשר הכדור כולו מעל השפה העליונה של
הרשת.
שחקן משלים פעולת התקפה בהשתמשו במסירה עלית כאשר הכדור מקבל מסלול שאיננו ניצב
לקו הכתפיים.
חסימה :החסימה היא הפעולה של שחקנים הנמצאים בקרבת הרשת המיועדת לעצור את הכדור
המגיע מן היריב על ידי הושטת הידיים מעל השפה העליונה של הרשת .הנגיעה הראשונה לאחר
החסימה יכולה להתבצע על ידי כל שחקן ,כולל השחקן שנגע בכדור בעת החסימה.
נגיעה בכדור בעת החסימה נחשבת לנגיעה של הקבוצה .לקבוצה החוסמת מותרות רק שתי
נגיעות נוספות בכדור לאחר הנגיעה בחסימה.
הגנה :בעת הגנה כנגד הנחתה חזקה ,מותר לבצע השהייה קצרה של הכדור בעת קבלה ב"עילית".
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כללים נוספים:
מותר לשחקן שאמור לקבל סרב לבקש משחקן הקבוצה הפותחת לזוז כדי שלא יסתיר.
•
מותר לבצע מסירה עילית בכל שלב ,כל עוד היא מתבצעת באופן נקי )ראו גם סעיף
•
"הגנה"(
מותר לגעת בכדור בכל חלקי הגוף.
•
אסור לשחקן לגעת ברשת ,פרט לנגיעה מקרית של השיער.
•
לכדור מותר לפגוע ברשת.
•
מותר לשחקנים לעבור לחלקת היריב מבלי להפריע לו.
•
לכל קבוצה פסק זמן יחיד במערכה בן שלושים שניות נטו.
•
לאחר נגיעה סימולטנית של יריבים מעל הרשת – יש שלוש מכות!
•
אין "כדור עומד" ,ממשיכים לשחק.
•
לאחר נגיעה סימולטנית של יריבים מעל הרשת – אם הכדור יצא החוצה – ייחשב
•
לרעת הקבוצה שבצד השני!
במקרה של פציעה – לשחקן הפצוע יש עד  5דקות להתאושש.
הקבוצה המנצחת אחראית להעביר את טופס רישום המשחק למזכירות יום
•
המשחקים.

 -אין לראות בתקציר זה של החוקים תקנון מחייב -

