כללי התהגות טרם תחילת המשחק
ועדה מקצועית

זמן
עד  15דק'
לפי מועד
תחילת
המשחק

עודכן 20/8/2017 :

 12דק' לפי
מועד תחילת
המשחק
 6דק' לפי
מועד תחילת
המשחק
 5ד' לפי
תחילת
המשחק
 4דק' לפי
מועד תחילת
המשחק
 3דק' לפי
מועד תחילת
המשחק

סימון

אחריות השופט


השופט יציג עצמו בפי ראשות הקבוצה
הקבוצות וילחץ את ידם.
השופט יוודא תקיות הציוד ותאי
המגרש )מהימצאות קווי התיחום ,דרך
בטיחות שדה המשחק וכלה בציוד
הדרש(.
השופט יוודא קיומם של כרטיסי
השחקיות ואת רישומן התקין של כל
השחקיות בטופס ,לאחר שזיהה אותן
על-פי מספריהן.
השופט מודד את גובה הרשת ותקיותה
)אטות ,סרטים צידיים ,מידת מתיחתה
וכו'(.



השופט מבצע את ההגרלה ומודיע לרשם
את תוצאותיה.







 14דק' לפי
מועד תחילת
המשחק
 13דק' לפי
מועד תחילת
המשחק

עמוד  1מתוך 1
01מספרו 01-2017







 7.2החימום הרשמי
הקבוצות זכאיות לחימום של
 15דק'.



על הקבוצות להתרחק מאזור
הרשת על-מת לאפשר
לשופט לבצע המדידה.



ראשי קבוצות יגשות לשופט
לביצוע ההגרלה.
לאחר ההגרלה חותמות
ראשי הקבוצות על גיליון
השיפוט ולאחריהם
חותמות/ים המאמות/ים.
הקבוצות רשאיות להתחיל
את החימום הרשמי על
הרשת.






השופט מורה על התחלת החימום הרשמי.
בתוך כך יוודא השופט כי החימום מתהל
באופן ספורטיבי.



שריקה תוך סימון 8
אצבעות בשתי ידיים – 8
דק' לחימום הרשמי.



השופט מורה על  2דק' אחרוות אשר
שארו לחימום.



שריקה תוך סימון 2
אצבעות ביד אחת –  2דק'
לחימום הרשמי.



בד"כ עוברות הקבוצות
להגשת מכות פתיחה מצד
לצד.



השופט יוודא קבלת טופסי המערך
הפותח של שתי הקבוצות ע"י הרשם.



קריאה למאמים להגיש
את טופסי המערך הפותח
לידי הרשם



המאמים יגישו את טופס
המערך הפותח לידי הרשם.



השופט מורה על סיום החימום הרשמי.



שריקה תוך סימון סיום
החימום.

 השחקיות מפסיקות כל
פעולה הקשורה לחימום
וחוזרות אל ספסליהן.



השופט מהל את הטכס המקדים
למשחק.



עמידה בסביבת העמוד
ומשמאלו )צד קבוצה א'(,
על קו האורך הקרוב
לשולחן המזכירות.
הושטת ידיים לצדדים תוך
שריקה והתקדמות למרכז
המגרש.
שריקה וסימון של קירוב
הידיים מול החזה/בטן על-
מת להורות לקבוצות
להתיחל בלחיצות הידיים
בסביבת הרשת משי
צידיה.

 השחקיות עומדות על קו
האורך אשר בצד קבוצתן,
מאחורי קו ההתקפה לכיוון
קו הרוחב של צד הקבוצה:
ראש הקבוצה ראשוה,
אחריה ה"ליברו" ואחריה
שאר שחקיות הקבוצה.
 עם סימון ושריקת השופט
מתקדמות השחקיות בשורה
בקו אחיד עם השופט למרכז
המגרש.
 הקבוצות מתאספות ומריעות
ומיד לאחר מכן יגשות אל
הרשת ושחקיות שתי
הקבוצות לוחצות ידיים.



השופט לוקח את כדור המשחק ,עולה
לדוכן השיפוט ומורה לקבוצות להיכס
למגרש.
השופט מוודא מוכות הרשם ומוסר את
הכדור לשחקית הפותחת.



שריקה תוך הושטת הידיים
לפים לשם קריאת
השחקיות להיכס למגרש.
עם סיום היערכותן של
השחקיות ,מסירת הכדור
לשחקית הפותחת.
שריקה וסימון לפתיחה של
הקבוצה המתאימה

 עם שריקת השופט כסות
השחקיות למגרש,
מסתובבות עם גבן אל השופט
על-מת שיוודא את סדר
העמידה בהתאם לטופס
המערך הפותח .
 השחקית הפותחת מבצעת
את הפתיחה הראשוה



תחילת
המשחק







 1-2דק' לפי
מועד תחילת
המשחק

שריקה תוך החזקת מוט
מדידת הרשת וסימון
המורה לקבוצות להתרחק
מן הרשת.
שריקה תוך החזקת מטבע
ביד אחת מושטת מעלה
והצגתו לשי צידי המגרש.

אחריות הקבוצות
הקבוצות רשאיות להתחמם
כל אחת בחלקתה שלה –
ללא הרשת.




השופט מורה להתחיל את המשחק.




