ועדה מקצועית ליגת מאמאט
עיקרי השיויים בחוקה

תאריך17.10.17 :

עמוד  1מתוך 1

ועדה מקצועית -עיקרי השיויים )בצהוב( שבוצעו בחוקת מאמאט לקראת עות 2017-18
השיוי

הערות

4.3
הציוד של שחקית כולל חולצה ,זוג מכסיים ,גרביים ועלי ספורט.
הציוד של הצוות המקצועי )הרשום בגיליון( כולל חולצה ייצוגית ועלי
ספורט

הרחבת סעיף הציוד גם לגבי הצוות המקצועי

5.1.3.2
אם בזמן המתאים הודיעה לשופט הראשי ,היא יכולה לרשום בגיליון
השיפוט ערעור רשמי בהקשר ליישום או פירוש של החוקה ובתאי
שהערעור רשם עד  15דקות משעת סיום המשחק.
הבהרה לגבי מסירת הכדור בזמן תועה
9.3.2.1
בעת מסירת הכדור בין חברי הקבוצה יתן לבצע צעד אחד בלבד
ובתאי שהמסירה תושלם עד לסיום הצעד ולא לאחריו שאז תחשב
המסירה הליכה עם הכדור;
הבהרה לגבי שחקית פצועה – זמן
16.1.2
לשחקית הפצועה ייתו  3דקות לשם התאוששות ,אך לא יותר מאשר התאוששות יועק אוטומטית
פעם אחת במשך המשחק לאותה שחקית.
16.1.3
במידה והשחקית הפצועה איה מתאוששת תוך  3דקות ואין אפשרות
להחליפה ע"י החלפה חוקית או ע"י החלפה חריגה קבוצתה מוכרזת
כבלתי שלמה.
18.1.3
שתי שחקיות "ליברו" יכולות להימצא על מגרש בכל עת.
18.4.1.1
במידה ואחת משחקיות ה"ליברו" הרשומות בגליון השיפוט מוגדרת
כאיה מסוגלת להמשיך לשחק ,המאמן רשאי למות כל שחקית
)מלבד שחקית מוחלפת רגילה( שלא מצאת על המגרש ברגע המיוי
כ"-ליברו" חדשה עד לסיום המשחק .על המאמן לפות לשופט עם
הבקשה למיוי שחקית ה"-ליברו" החדשה .על השחקית להשלים
את תלבושת המשחק של שחקית הליברו.
19.2.7
אחריות שילוחית חלה גם מעבר לזמן המשחק ותחייב את הקבוצה
לשמור על התהגות ספורטיבית ולהימע מכל פגיעה בשם הטוב
באמצעות פרסום שלילי.
19.2.8
אסור לשרוק בוז או לעודד בצורה שאיה ספורטיבית או להתהג
ביגוד לערכי הרוח הספורטיבית  Fair Playשופט רשאי להפסיק
משחק ו/או לתת יקוד לקבוצה הגדית כאשר מי מחברי מהקבוצה
)שחקיות ,צוות מקצועי ,אוהדי הקבוצה( מתהג בצורה בלתי
ספורטיבית כלפי השופט ו/או הקבוצה הגדית ו/או כל גורם אחר.
במקרה כזה ,החלטה על הפסד טכי ,תקבע לאחר התייעצות עם הרכז
המקצועי.

הרחבת סעיף "ליברו" ומתן אפשרות לשתי
שחקיות "ליברו" לשחק בו זמית על
המגרש.

הרחבת סעיף האחריות השילוחית גם מעבר
לזמן המשחק במתן דגש על איסור פרסום
שלילי בכל אופן שהוא.
הרחבה והבהרה של סעיף האחריות
השילוחית במסגרת קידום הרוח
הספורטיבית במאמאט

