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תקנון משחקי גביע המדינה
 .1השם
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לגברים תקראנה
תחרויות גביע המדינה בכדוריד לגברים.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לנשים תקראנה
תחרויות גביע המדינה בכדוריד לנשים.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לנוער תקראנה
תחרויות גביע המדינה בכדוריד לנוער.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה נוער בנות )נערות(
תקראנה תחרויות גביע המדינה בכדוריד לנערות.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לנערים תקראנה
תחרויות גביע המדינה בכדוריד לנערים.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לנערים )כתות ט' (
תקראנה תחרויות גביע המדינה בכדוריד לנערים כתות ט'.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לילדים כתות ח'
תקראנה תחרויות גביע המדינה בכדוריד לילדים כתות ח'
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לילדים כתות ז'
תקראנה תחרויות גביע המדינה בכדוריד לילדים כתות ז'.
משחקי הגביע בהם משתתפות קבוצות הליגה לילדות תקראנה
לילדות.
בכדוריד
המדינה
גביע
תחרויות
הנהלת האיגוד רשאית להוסיף משחקי גביע המדינה בכדוריד
למסגרות ולגילאים נוספים.

 .2שיטת המשחקים גביע המדינה לנשים וגברים
א.
ב.

ג.

ד.

המשחקים יתנהלו בשיטת הנוק-אאוט )קבוצה מפסידה יוצאת
ממעגל המשחקים(.
בשלבים א' ו-ב' ו/או עד כניסת הקבוצות המשתייכות לליגה
הלאומית )הליגה הבכירה( תכנית המשחקים תקבע בהגרלה עפ"י
עקרון של קרבה גיאוגרפית בין הקבוצות המתמודדות .בהגרלה יקבע
גם סדר המשחקים והביתיות.
סדר המשחקים והביתיות לאחר כניסת קבוצות הליגה הלאומית
)הליגה הבכירה( יקבע ע"י הגרלה אשר תיערך במשרדי איגוד
הכדוריד  ,על ידי ועדת הליגה והגביע .נציגי הקבוצות יוזמנו להשתתף
בהגרלה  ,בכל מקרה  ,גם בהעדרם של נציגי חלק מהקבוצות או נציגי
כל הקבוצות תערך ההגרלה.
ועדת הליגה והגביע תקיים הגרלה בכל שלב בגביע המדינה לגברים ,
משלב  1/8הגמר.
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ה .בכל משחק בו יפגשו קבוצות שלא משחקות באותה הליגה תהיה
הקבוצה מהליגה הנמוכה יותר אוטומטית הקבוצה המארחת.
ו .הקבוצות מהליגה הנמוכה שתעלינה לשלב  1/8הגמר לא תפגשנה בינן
לבין עצמן.
ז .משלב  1/8הגמר חייבות הקבוצות לארח את משחקם באולם.
ח .הנהלת האיגוד רשאית להחליט לפני תחילת משחקי הליגה הלאומית
לגברים )הליגה הבכירה( ולקבוע כראשי בתים את ארבע הקבוצות
מהליגה הלאומית )הליגה הבכירה( שידורגו בסיום הסיבוב הראשון
במקומות  1ו 2 ,4-ו .3-הקבוצות יוצבו כראשי בתים בהגרלות
שייערכו באופן שהם לא יפגשו ביניהן במידה וינצחו בכל השלבים
המוקדמים אלא במשחקי חצי הגמר .הקבוצה המדורגת ראשונה
תתמודד עם הרביעית והקבוצה המדורגת במקום השני עם השלישית.
ט .הנהלת האיגוד רשאית להחליט לפני תחילת משחקי הליגה הלאומית
לגברים )הליגה הבכירה( ,ולקבוע כראשי בתים את שתי הקבוצות
מהליגה הלאומית )הליגה הבכירה( שידורגו בסיום הסיבוב הראשון
במקומות  1ו .2-שתי הקבוצות יוצבו כראשי בתים בהגרלות שייערכו
באופן שיבטיח כי לא יפגשו ביניהן במידה וינצחו בכל השלבים
המוקדמים  ,אלא במשחק הגמר.
י .הנהלת האיגוד רשאית להחליט לפני תחילת משחקי הליגה הלאומית
לנשים  ,ולקבוע כראשי בתים את שתי הקבוצות שסיימו בעונה
הקודמת במקומות הראשון והשני.
יא .הנהלת האיגוד רשאית לקבוע עד כניסת קבוצות הליגה הלאומית
)הליגה הבכירה( למעגל המשחקים את האולם בו יערכו משחקי חצי
הגמר והגמר.
יב .במידה והנהלת האיגוד לא קבעה את האולם בו ייערכו משחקי חצי
הגמר והגמר לפני כניסת קבוצות הליגה הלאומית )הליגה הבכירה(
למעגל המשחקים  ,תקבע ההנהלה את האולם הניטראלי בו ייערכו
המשחקים לפני המועד שנקבע למשחקי חצי הגמר והגמר.
יג .הנהלת האיגוד רשאית לשנות את שיטת המשחקים ובתנאי שתודיע
על שיטת המשחקים החליפית  14יום לפני תחילת משחקי הגביע.

 .3גביע אירופה למחזיקות גביע גברים ונשים
א .קבוצה הזוכה בגביע המדינה זכאית להשתתף במשחקי גביע אירופה
למחזיקות גביע .
ב .במידה ומחזיקת הגביע היא גם אלופת ישראל תהיה זכאית להשתתף
במשחקי גביע אירופה למחזיקות גביע המפסידה במשחק הגמר,
אלא אם תקנון ההתאחדות האירופאית קובע אחרת.

 .4שיטת המשחקים בגביע המדינה נוער ,נוער בנות )נערות( ,נערים,
ילדים
א .המשחקים יתנהלו בשיטת הנוק אאוט )הקבוצה המפסידה יוצאת
ממעגל המשחקים(.
ב .בשלבים א' ו ב' תכנית המשחקים תקבע בהגרלה על פי עיקרון של
קירבה גיאוגרפית  ,בין הקבוצות המתמודדות .בהגרלה יקבע סדר
המשחקים והביתיות .ההגרלה תערך במשרדי האיגוד ע"י ועדת
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ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

הליגה והגביע ויוזמנו כל נציגי הקבוצות ההגרלה תערך בכל מקרה
גם בהעדרם של נציגי חלק מהקבוצות או נציגי כל הקבוצות.
לאחר שלב זה לא תיערך חלוקה גיאוגרפית לשלבים מתקדמים יותר.
ועדת הליגה והגביע תקיים הגרלה לפני חצי הגמר בה יקבע סדר
המשחקים והביתיות .להגרלה יוזמנו נציגי הקבוצות המשתתפות
.ההגרלה תיערך גם בהעדרם של נציגי חלק מהקבוצות או נציגי כל
הקבוצות.
בכל משחק בגביע המדינה בו יפגשו קבוצות שלא משחקות באותה
ליגה ,תהיה הקבוצה מהליגה הנמוכה יותר אוטומטית הקבוצה
המארחת.
כל המשחקים פרט למשחקי חצי הגמר והגמר ,שמקום עריכתם
יקבע ע"י ועדת הליגה והגביע ,יתקיימו על מגרשה של אחת הקבוצות
המשתתפות.
ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט כי משחקי חצי גמר יערכו
בשיטת משחקי בית וחוץ .המנצחת בסכום שני המשחקים תעפיל
למשחק הגמר .המנצחת היא הקבוצה שצברה  3נקודות ובמידה וכל
קבוצה תזכה בנצחון ,תעלה למשחק הגמר הקבוצה שהפרש שעריה
טוב יותר )שערי זכות פחות שערי חובה( .היו ההפרשים זהים בסכום
 2המשחקים יוארך המשחק השני לפי סעיף  5ב' לתקנון.
ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט כי משחקי חצי הגמר יערכו
באולמות ניטרליים ובתנאי שתשלח הודעה לקבוצות  14יום לפני
תחילת משחקי הגביע.

 .5ניהול המשחקים
א .ניהול המשחקים הינו בידי ועדת הליגה והגביע הרשאית להחליט בכל
עניין הנוגע למשחקי גביע המדינה בהתאם לאמור בתקנון זה.
ב .ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט בכל עניין אשר אינו מצויין
במפורש בתקנון זה.

 .6תקנון וחוקת המשחקים
א .המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדוריד ותקנון משחקי
האליפות וזאת בנוסף לתקנון זה.
ב .משחק שהסתיים במועדו החוקי בשויון )תיקו( יוארך המשחק לאחר
הפסקה של  5דקות ב 10-דקות נוספות ) .( 5X2אם גם לאחר
ההארכה לא הוכרע המשחק יש לתת הפסקה נוספת של  5דקות
ולקיים הארכה שניה של  10דקות ) .(5X2בתום ההארכה במידה ולא
תהיה הכרעה תזרוק כל קבוצה  5זריקות  7מטר ע"י  5שחקנים
שונים לסירוגין .במידה ולא תושג הכרעה תמשיך כל קבוצה בזריקת
 7מטר לסרוגין עד להכרעה.
ג .משחק שהופסק ע"י שופט ובדו"ח השופט צויין כי האחריות
להפסקת המשחק חלה על הקבוצה הביתית או האורחת  ,תוזמן
הקבוצה הנאשמת להופיע לישיבת ועדת המשמעת .במידה ובדו"ח
השופט לא צויינה הקבוצה הנאשמת בהפסקת המשחק יוזמנו נציגי
 2הקבוצות להופיע בפני ועדת המשמעת .אגודה שתמצא אשמה
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תיענש בהפסד טכני של המשחק בנוסף לעונש שיוטל על האגודה
בהתאם לתקנון ועדת המשמעת.
ד .לא הופיעה קבוצה למשחק יחולו לגביה כל ההוראות לגבי אי הופעה
כאמור בתקנון משחקי האליפות.
ה .באם לא הופיע שופט מאיגוד השופטים למשחק בשלבים עד 1/8
הגמר בגביעים נוער ,נוער בנות )נערות( ,נערים וילדים ,חובה על
הקבוצות לקיים את המשחק ע"י שופט מוסכם .אם לא יגיעו
להסכמה חובה על כל קבוצה להעמיד מועמד מטעמה ולקיים את
המשחק.
משלב  1/8גמר נוער ,נוער בנות )נערות( ונערים באם לא יגיע שופט
מאיגוד השופטים רשאיות הקבוצות לקיים את המשחק רק אם יגיעו
להסכמה על שופט/ים מוסכם/ים  ,במקרה זה על שתי הקבוצות
לרשום על טופס השיפוט בחתימתם של מאמני ו/או מנהלי הקבוצות
את הסכמתם לקיום המשחק.
בגביע המדינה לילדים עד שלב רבע הגמר באם לא יגיע שופט מאיגוד
השופטים חובה על הקבוצות לקיים את המשחק ע"י שופט מוסכם
ואם לא יגיעו להסכמה חובה על כל קבוצה להעמיד מועמד מטעמה
ולקיים את המשחק.
בגביע לילדים משלב רבע גמר באם לא יגיע שופט רשאיות הקבוצות
לקיים את המשחק רק אם יגיעו להסכמה על שופט/ים מוסכם/ים
ובמקרה זה על שתי הקבוצות לרשום על טופס המשחק בחתימתם
של מאמני ו/או מנהל הקבוצות את הסכמתם לקיום המשחק.
חובה על הקבוצות לדווח למחרת על תוצאות המשחק.

.7

השתתפות
א .במשחקי הגביע ישתתפו אך ורק שחקנים הרשומים בקבוצה והוצא
עבורם כרטיסי שחקן ע"י האיגוד.
ב .כל הקבוצות ירשמו אוטומטית ע"י ועדת הליגה והגביע למשחקי
הגביע.
ג .קבוצה שתותר על השתתפותה במשחקי הגביע חייבת להודיע בכתב
לאיגוד  10ימים לפני מועד ההגרלה.

.8

פרסים
א.
ב.
ג.
ד.

הקבוצה המנצחת תקבל את גביע המדינה בכדוריד .הגביע יוענק ע"י
נציג איגוד הכדוריד בישראל .שחקני הקבוצה המנצחת ,מאמני
ומנהלי הקבוצה יזכו במדליות מוזהבות.
לשחקני הקבוצה המפסידה במשחק הגמר יוענקו מדליות מוכספות.
קבוצה הזוכה בגביע המדינה  3פעמים רצופות תחזיק בגביע
לצמיתות.
הקבוצה המחזיקה בגביע חייבת להחזיר את הגביע למזכירות איגוד
הכדוריד שלושים יום לפני מועד משחק הגמר.

 .9שונות
א .קבוצה זכאית לערער על תוצאות משחק תוך  48שעות מעריכתו.
הערעור חייב להגיע למזכירות האיגוד תוך פרק זמן זה .ערעור על
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תוצאות משחק יובא לדיון בפני ועדת הליגה והגביע אשר תחליט אם
להזמין נציגי האגודות הנוגעות בדבר או לפסוק בלעדיהן.
ב .ערעור על החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן להגיש )מודפס( תוך 3
ימים ממשלוח החלטת ועדת הליגה והגביע.
את הערעור יש להגיש לבית הדין העליון בהתאם לתקנון בית הדין
העליון ובצרוף תשלום אגרת ערעור אשר תקבע מפעם לפעם ע"י
הנהלת האיגוד.
ג .במידה ומשחק לא התקיים בשל תנאי מזג האוויר ,יקבע משחק
חוזר .הודעה על מועד קיום המשחק תחשב לחוקית אם ההודעה
)בפקסימליה( נשלחה  48שעות לפני המועד בו נקבע.

 .10תוקף תחולה ושינויים
א .תקנון זה אושר ע"י הנהלת אגוד הכדוריד בישיבתה ביום _______.
ב .תקנון זה מחייב את כל הקבוצות/אגודות ושחקני הכדוריד הרשומים
באיגוד הכדוריד בישראל.
ג .הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה .כל
שינוי או תוספת יכנסו לתוקפן  7לאחר פרסומם בחוזר רשמי של
האיגוד  ,ובתנאי שפורסמו  7ימים לפני תחילת משחקי הגביע.

