תקנון ''סטריטבול''  -כדורסל שלשות
) (Fiba Worldחוקי המשחק  -פיב"א ((3x3

במסגרת העמותה למשחקים מיוחידם  -ישראל
סעיף  - 1מגרש.
המשחק ישוחק בחצי מגרש כדורסל על סל אחד.
למגרש יהיו מידות רגילות של מגרש כדורסל כולל קו זריקות העונשין ( 0..5מטר) 0..5(,מטר עונשין
לרמה נמוכה).
קו הקשת של שלוש הנקודות ( 5..0מטר) וחצי העיגול מתחת לטבעת הסל (חצי העיגול בו לא ניתן
עבירת תוקף).
סעיף  -2קבוצות
כל קבוצה תמנה ארבעה ( )0שחקנים .שלושה ( )3שחקנים במגרש ושחקן מחליף אחד (.)1
סעיף  - 3שופטי המשחק
לכל משחק ימונה שופט אחד ושני שופטי מזכירות.
סעיף  - 4תחילת המשחק
 -0.1שתי הקבוצות תעשנה חימום בו זמנית לפני המשחק.
 -0.4ע"י הטלת מטבע ייקבע איזו קבוצה תקבל את השליטה הראשונה .הקבוצה שתזכה
בהטלת המטבע תוכל לבחור באם לקבל את השליטה בתחילת המשחק או בתחילת הארכה אפשרית.
 -0.3המשחק חייב להתחיל עם שלושה ( )3שחקנים על המגרש (לכל קבוצה).
סעיף  - 5ניקוד
 -0.1כל זריקה בתוך קשת ה 3-תזכה בנקודה אחת (.)1
 -0.4כל זריקה מחוץ לקשת ה 3-תזכה בשתי נקודות (.)4
 -0.3כל זריקה חופשית(קליעת עונשין) מוצלחת תזכה בנקודה אחת (.)1
סעיף  - 6זמן משחק/מנצח המשחק
 -5.1זמן המשחק הרגיל יהיה כדלקמן:
תקופה של  15דקות זמן משחק .השעון ייעצר במשך מצבים של "כדור מת" ובזריקות עונשין.
השעון יופעל מחדש אחרי שהחלפת הכדור הושלמה (מיד כאשר הוא נמצא בידי הקבוצה המתקיפה).
 -5.4בכל מקרה הקבוצה הראשונה שקולעת  21נקודות או יותר תנצח במשחק אם הדבר קורה
לפני תום המשחק .חוק זה מתייחס רק לזמן משחק רגיל (לא בהארכה אפשרית).
 -5.3אם התוצאה היא שיווין בתום זמן המשחק ,תקופת זמן נוסף תשוחק .תהייה הפסקה
של דקה ( )1אחת לפני תחילת הארכה.
הקבוצה הראשונה שתקלע שתי ( )4נקודות בהארכה תנצח במשחק.
 -5.0קבוצה תפסיד במשחק הפסד טכני אם במועד שנקבע לתחילת המשחק הקבוצה אינה
נוכחת במגרש עם שלושה ( )3שחקנים שמוכנים לשחק.
הערה :אם שעון משחק אינו זמין ,אורך זמן המשחק נתון לשיקול דעת המארגנים.

סעיף  - 7עבירות/זריקות עונשין/עונשים
 -..1קבוצה נמצאת במצב של "עבירות קבוצתיות" כאשר ביצעה שש ( )5עבירות.
 -..4החל מהעבירה הקבוצתית ה  . -ועד העבירה ה  9 -כולל יהיה העונש  4זריקות עונשין.
 - ..3החל מהעבירה הקבוצתית ה  15 -העונש יהיה  4זריקות עונשין ושליטה בכדור.
 -..0עבירות במהלך זריקה לסל בתוך הקשת מזכות בזריקת עונשין אחת (.)1
 -..0עבירות במהלך זריקה לסל מחוץ לקשת מזכות בשתי ( )4זריקות עונשין.
 -..5עבירות במהלך זריקה לסל שהובילו לקליעת שדה מוצלחת ,הסל ייחשב ותוענק בנוסף
זריקת עונשין אחת (.)1
7.7למען הסר ספק אין עבירות אישיות לשחקן- .
סעיף  - 8התחמקות
 -..1התחמקות או הימנעות מלשחק באופן פעיל ע"י הימנעות מניסיון קליעה לסל תהווה הפרה.
 -..4אם יש במגרש "שעון זריקות" קבוצה חייבת לנסות לזרוק לסל תוך  14שניות.
השעון יופעל כאשר הכדור נמצא בידיים של שחקני ההתקפה (בהתאם להחלפת הכדור עם שחקן
ההגנה ,או אחרי קליעה מוצלחת מהשדה מתחת לסל).
הערה :אם במגרש אין "שעון זריקות" וקבוצה אינה מנסה מספיק לתקוף את הסל ,השופט
ייתן להם אזהרה ע"י ספירה של חמש ( )0שניות אחרונות.
סעיף  - 9איך הכדור משוחק
 -9.1לאחר כל קליעה מוצלחת מהשדה או לאחר זריקת עונשין מוצלחת.
שחקן מקבוצה שאינה קולעת ,יחדש את המשחק ע"י כדרור או מסירת הכדור מתוך המגרש אחרי
שקיבל מסירה טכנית (צ'ק) ע"י שחקן מהקבוצה המגינה.
 -9.4לאחר כל זריקה לא מוצלחת או זריקת עונשין אחרונה לא מוצלחת.
אם קבוצת ההתקפה לוקחת כדור חוזר מהסל היא יכולה להמשיך לנסות לקלוע לסל בלי להחזיר
את הכדור מחוץ לקשת.
אם קבוצת ההגנה לוקחת כדור חוזר מהסל היא חייבת להחזיר את הכדור מאחורי הקשת
(ע"י מסירה או כדרור).
 -9.3לאחר חטיפה ,איבוד כדור וכו':
אם הנ"ל קורה בתוך הקשת חובה למסור/לכדרר את הכדור למקום במגרש מאחורי הקשת.
 -9.0העברת הכדור לחזקת כל אחת מהקבוצות בעקבות כל מצב של "כדור מת" ,כולל
קליעה מוצלחת ,תחל כשהכדור יועבר(בין שחקן של הקבוצה המגינה לשחקן של הקבוצה
התוקפת) ע"י מסירה טכנית (צ'ק) מאחורי הקשת בחלק העליון של המגרש.
 -9.0שחקן נחשב שהינו "מאחורי הקשת" כאשר אף אחת מרגליו אינן בתוך הקשת ואף לא
דורכות על הקשת.
 -9.5במצב של כדור ביניים קבוצת ההגנה תזכה בכדור.
סעיף  - 11חילוף
החילוף יותר לכל קבוצה כאשר הכדור יהיה "כדור מת" ואך ורק מחוץ לקו  3הנקודות.
סעיף  - 11פסקי זמן
לכל קבוצה מוענק פסק זמן אחד של  35שניות .שחקן יכול לבקש פסק זמן במצב של "כדור מת".

סעיף  - 12שיטת המשחקים
שלב א':
 .1הקבוצות הנרשמות יחולקו בסיבוב המוקדם לבתים של  0 - 3קבוצות.
 .4במקרה של שוויון נקודות בין  4קבוצות או יותר יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין
הקבוצות ,במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין  4קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר
הבא:
א .על פי הפרש הסלים הטוב ביותר ביניהם.
ב .על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים.
ג .על פי סך סלי החובה הנמוכים ביותר מכל המשחקים.
שלב ב':
יתקיימו משחקי הצלבה בשיטת המפסיד יוצא (נוק אאוט).
סעיף  - 13קטגוריות:
 .1קבוצות העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל.
 .4קבוצות יוניפייד.

