חוקים רשמיים להוקי רצפה  -ספיישל אולימפיקס
הערה :ספר החוקים המלא כפי שמופיע באתר ספיישל אולימפיקס העולמי ,הנו הקובע והמחייב.
מסמך זה מרכז את החוקים העיקריים והחשובים עליהם נקפיד בספיישל אולימפיקס ישראל בעת האימונים והתחרויות.
סעיף א'  -הרכב הקבוצה בתחרות
א)

תחרות קבוצתית .6X6

סעיף ב'  -כללי המשחק
א)

מגרש
 )1מידות המגרש
א) גודל המגרש המינימלי חייב להיות  82מטר אורך ו 11 -מטר רוחב.
ב) גודל המגרש המקסימלי חייב להיות  44מטר אורך ו 88 -מטר רוחב.
 )8סימונים על המגרש
א) גודל הרחבה הגדולה של השוער חייב להיות  4מטר אורך ו 1 -מטר רוחב .גודל הרחבה הקטנה של
השוער חייב להיות  1מטר אורך ו 8,1 -מטר רוחב.

)3

שערים
א) מידות השער חייבות להיות 111 :ס''מ גובה 161 ,ס''מ אורך 61 ,ס''מ עומק.
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ב)

משתתפים
 )1גודל סגל
א) גודל סגל מינימלי הנו  2שחקנים.
ב) גודל סגל מקסימלי הנו  83שחקנים.
 )8שחקנים
א) במהלך משחק בכל קבוצה יכולים להימצא על המגרש בו זמנית מינימום  4שחקנים כולל שוער
ומקסימום  6שחקנים כולל שוער.
 )3החלפות שחקנים
א) במהלך משחק ניתן להחליף שחקנים ללא הגבלה ובכל זמן.

ג)

ציוד
)1

)8
)3

ציוד שחקנים
א) כל שחקן מלבד שוער ,רשאי להיות לבוש בחולצה קצרה ,מכנס קצר ,וגרביים ארוכות .שוער חייב
להיות לבוש בחולצה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים.
ב) שוער חייב לחבוש קסדה עם רשת.
ג) כל שחקן כולל שוער חייב לנעול נעלי ספורט.
ד) על כל החולצות חייב להיות מודפס מספר על הגב.
ה) לשוער אסור להשתמש במקל.
כדור
א) מידת הכדור :קוטר  28מ"מ של חב' .Realstick
מקל
א) מידת המקל והסוג :גובה  51ס"מ (מינימום) של חב' .Realstick

ד)

שופטים
א) משחק ינוהל ע"י שופט מורשה אחד.

ה)

משך המשחק
 )1זמן משחק רגיל
א) זמן משחק יהיה  11דקות  8 Xמחציות ,עם  8דקות הפסקה ביניהן .לאחר ההפסקה הקבוצות
יחליפו צדדים.
ב) זמן המשחק המצוין בסעיף  )1א) הנו זמן ברוטו.
ג) במהלך זריקת עונשין יש לעצור את מדידת זמן המשחק.
 )8פסק זמן
א) במהלך משחק ,כל קבוצה תהיה זכאית לבקש ולקבל פסק זמן אחד של  31שניות.

ו)

הבקעת שער נכונה
א) כאשר כדור עובר במלוא היקפו את קו השער מהחזית ,באמצעות מקל בלבד.
ב) שער עצמי ייחשב גם במידה והובקע באמצעות המקל וגם במידה ונגע בחלק מגופו של שחקן.

סעיף ג'  -חוקים כלליים
א)

עונשים
 )1תקנות כלליות של עונשים
א) כאשר בוצעה עבירה שהובילה לעונש ,ייענש השחקן אשר ביצע עת העבירה.
ב) שחקן נענש חייב להימצא על ספסל המורחקים במשך כל זמן העונש.
 )8עבירות הגורמות לחבטה חופשית
א) כאשר שחקן מכה ,חוסם ,מרים ,בועט או מחזיק את שחקן היריב או את המקל של שחקן היריב
כדי לקבל יתרון משמעותי או ללא אפשרות להשיג את הכדור.
ב) כאשר שחקן משחק בכדור מעל גובה המותן עם כל חלק של המקל או של הרגל.
ג) כאשר שחקן משחק באופן מסוכן עם המקל.
ד) כאשר שחקן דוחף את שחקן היריב.
ה) כאשר שחקן מפיל את שחקן היריב.
כאשר שחקן פועל במשחק ללא מקל.
ו)
כאשר שחקן חוסם בכוונה את שחקן היריב אשר לא שולט בכדור.
ז)
ח) כאשר שחקן חוסם בכוונה את השוער היריב שמנסה לזרוק כדור.
ט) כאשר שחקן לא שומר מרחק של  3מטר בזמן של  HIT-INו -חבטה חופשית.
כאשר שחקן עוצר או משחק בכדור בשכיבה או בישיבה.
י)
יא) כאשר שחקן עוצר או משחק בכדור באמצעות יד ,כתף או ראש.
יב) כאשר מתבצעת החלפה לא חוקית.
יג) כאשר קבוצה משחקת עם יותר מידי שחקנים על המגרש.
יד) כאשר שחקן בכוונה מושך זמן של המשחק.
טו) כאשר קבוצה באופן שיטתי מושכת זמן במשחק.
טז) כאשר שחקן או חברי הקבוצה מוחים על החלטות השופטים לניהול משחק בצורה יעילה.
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יז) כאשר שחקן ,אחרי זימון שופט ,משמיט (זורק) את הציוד האישי שלו.
יח) כאשר שחקן לובש תלבושת משחק לא חוקית.
יט) כאשר שוער לא מצויד עפ''י חוקי המשחק ,ללא כוונה ,מאבד במהלך משחק את הקסדה שלו,
המשחק חייב להיעצר מידית ולהימשך באמצעות .FACE-OFF
)3

)4

)1

)6
)2

ב)

הרחקת שחקן ל  8 -דקות
א) כאשר קבוצה מבקיעה שער במהלך הזמן בו מבוצעת הרחקת שחקן ל 8 -דקות אצל הקבוצה
היריבה ,ההרחקה של השחקן בקבוצה היריבה תסתיים באופן מיידי.
עבירות הגורמות להרחקת שחקן ל  8 -דקות
א) כאשר שחקן מבצע מכות אלימות או מסוכנות עם המקל שלו.
ב) כאשר שחקן לוכד את גופו של שחקן היריב באמצעות המקל שלו.
ג) כאשר שחקן זורק את המקל שלו או ציוד אחר למטרת להכות או לנסות להכות בכדור.
ד) כאשר שחקן זורק את עצמו לכיוון שחקן היריב או תוקף אותו באופן אלים.
ה) כאשר שחקן דוחף ,זורק או מפיל את שחקן היריב באופן אלים.
הרחקת שחקן ל  1 -דקות
א) כאשר קבוצה מבקיעה שער במהלך הרחקת שחקן ל 1 -דקות אצל הקבוצה היריבה ,ההרחקה של
השחקן בקבוצה היריבה תסתיים באופן מיידי.
עבירות הגורמות להרחקת שחקן ל  1 -דקות
א) כאשר שחקן או חברי הקבוצה מתנהגים בצורה בלתי ספורטיבית.
הרחקת שחקן עד סוף המשחק (כרטיס אדום)
א) כאשר שחקן אשם בהתנהגות בלתי ספורטיבית חוזרת ונשנית.
ב) כאשר שחקן שובר בכעס את המקל או ציוד אחר.
ג) כאשר שחקן אשם בעבירה שקשורה להפעלת כוח פיזי כלפי שחקן היריב.
ד) כאשר שחקן או חברי הקבוצה מעורבים בקטטות.
ה) כאשר שחקן או חברי הקבוצה אשמים בעבירה ברוטלית/גסה.
כאשר שחקן או חברי הקבוצה משתמשים בשפה פוגענית (קללות).
ו)

מצבים קבועים
 )1תקנות כלליות למצבים קבועים
א) כאשר משחק נעצר מכל סיבה שהיא ,הוא חייב להימשך באמצעות מצב קבוע בהקשר למה שגרם
לעצירתו.
FACE-OFF )2
א) כאשר מתחילה מחצית או כאשר הובקע שער חוקי ,מבצעים  FACE-OFFבנקודת מרכז המגרש.
ב) כאשר יש הפרעה במשחק ואף קבוצה לא צריכה לקבל יתרון ,המשחק יימשך באמצעות FACE-
.OFF
ג) בזמן ביצוע  FACE-OFFכל השחקנים ,חוץ מ 8-השחקנים אשר מבצעים אותו ,חייבים להימצא
במרחק של  3מטר (כולל גם מקלות).
ד) ניתן להבקיע שער ישירות מ.FACE-OFF -
 )3מצבים המובילים ל FACE-OFF -
א) כאשר כדור ניזוק ללא כוונה.
ב) כאשר לא ניתן לשחק בכדור באופן חוקי.
ג) כאשר הזיזו שער לא בכוונה ואין אפשרות להחזיר אותו למקומו במשך זמן סביר.
ד) כאשר מתרחשת פציעה חמורה או כאשר שחקן פצוע משפיע על המשך המשחק.
ה) כאשר מתרחש מצב לא טבעי על המגרש.
כאשר הבקעת שער מבוטלת.
ו)
כאשר זריקת עונשין לא מסתיימת בהבקעת שער.
ז)
ח) כאשר שופטים מתקשים להחליט על כיוון מכה חופשית או .HIT-IN
ט) כאשר שופט טעה בהחלטתו.
HIT-IN )4
א) כאשר כדור יוצא מן המגרש ע''י קבוצה אחת ,הקבוצה היריבה תקבל זכות לבצע
.HIT-IN
ב) יש לבצע  HIT-INמהנקודה בה הכדור יצא מן המגרש ,במרחק של  1.1מטר מהקיר ,ואף פעם לא
מאחורי קו השער.
ג) שחקני הקבוצה שלא מבצעת  HIT-INחייבים בלי סימוני שופטים להיות במרחק של  3מטר מהכדור
(כולל מקל).
ד) יש לפגוע בכדור רק באמצעות מקל ובאופן ברור.
ה) שחקן אשר מבצע  HIT-INאין באפשרותו לפגוע בכדור בפעם שנייה לפני ששחקן מקבוצתו פגע
בכדור.
 HIT-INיכול להיגמר בשער ישיר.
ו)
 )5מצבים המובילים לHIT-IN-
א) כאשר כדור עובר מעל הקירות או פוגע בתקרה או בכל חפץ אחר מעל או מחוץ למגרש.
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)6

)7

)8

)9

חבטה חופשית
א) כאשר קבוצה אחת מבצעת עבירה ,הקבוצה היריבה מקבלת זכות לביצוע חבטה חופשית.
ב) חבטה חופשית מתבצעת מהמקום שבו קרתה העבירה ,אבל אף פעם לא מאחורי קו השער ולא
קרוב מ 3.1-מטר לרחבת השוער.
ג) שחקני הקבוצה שלא מבצעת חבטה חופשית חייבים בלי סימוני שופטים להיות במרחק של  3מטר
מהכדור (כולל מקל).
ד) יש לפגוע בכדור רק באמצעות מקל ובאופן ברור.
ה) שחקן אשר מבצע חבטה חופשית אין באפשרותו לפגוע בכדור בפעם שנייה לפני ששחקן מקבוצתו
פגע בכדור.
חבטה חופשית יכולה להיגמר בשער ישיר.
ו)
מצבים המובילים לחבטה חופשית
א) כאשר שחקן מכה ,חוסם ,מרים ,בועט או מחזיק את שחקן היריב או את המקל של שחקן היריב.
ב) כאשר שחקן משחק בכדור מעל גובה המותן עם כל חלק של המקל או של הרגל.
ג) כאשר שחקן ממקם את מקלו ,את רגלו או כף רגלו בין הרגליים של שחקן היריב.
ד) כאשר שחקן דוחף שחקן יריב בצורה שונה מכתף לכתף ,כאשר הוא שולט בכדור או מנסה להשיג
שליטה בו.
ה) כאשר שחקן אשר נמצא בשליטה בכדור או מנסה להשיג את השליטה בו או מנסה להשיג יתרון
במיקום על המגרש ,מזיז אחורה שחקן יריב או חוסם את שחקן יריב מתזוזה.
כאשר שחקן בועט בכדור פעמיים ברצף.
ו)
כאשר שחקן נמצא ברחבה הקטנה של שוער.
ז)
ח) כאשר שחקן מזיז את שער הקבוצה היריבה בכוונה.
ט) כאשר שחקן מפריע לשוער לזרוק כדור לתוך המגרש.
כאשר שחקן עוצר כדור בקפיצה.
י)
יא) כאשר שחקן משחק בכדור מחוץ למגרש.
יב) כאשר שוער יוצא מהרחבה בזריקת כדור.
יג) כאשר שוער זורק או בועט כדור מעל קו האמצע.
יד) כאשר  ,FACE-OFFאו  HIT-INאו חבטה חופשית התבצעה בצורה לא נכונה או בכוונה התעכבה.
טו) כאשר שוער שולט בכדור יותר מ 1-שניות.
טז) כאשר שוער מקבל מסירה משחקן קבוצתו.
יז) כאשר נקבעה הרחקה על עבירה בהקשר למשחק.
יח) כאשר שחקן מושך זמן בכוונה.
חבטת עונשין (פנדל)
א) חבטת העונשין מתבצעת מאמצע המגרש.
ב) כל השחקנים ,חוץ מהשחקן המבצע והשוער המגן ,חייבים להימצא בספסלים של הקבוצות
שלהם.
ג) שחקן אשר מבצע את חבטת העונשין יכול לפגוע בכדור מספר פעמים ללא הגבלה ,אך הכדור
חייב להיות תמיד בתנועה קדימה במשך ביצוע כל זמן חבטת העונשין .אם השוער המגן פגע
בכדור ,אין לשחקן המבצע רשות לפגוע שוב בכדור במשך ביצוע חבטת העונשין.
מצבים המובילים לחבטת עונשין (פנדל)
א) כאשר מצב הבקעת שער מופרע על ידי הקבוצה המגנה ,אשר מבצעת עבירה המובילה לחבטה
חופשית או להרחקה.
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