
     

 גדרה תקנון סטריטבול  

 .רישום לתחרות ואופן השתתפות: 1

 למקרה של פציעה(.  4שחקנים )ממליצים לרשום  4ומקסימום   3קבוצה תירשם מינימום   א.

 ביום הרישום יש להציג תעודת זהות. ב.

לא תאפשר התערבות הורים/חברים/משפחה, המשחק הינו ספורטיבי, ובמקרה של   ג.

 התפרצות כלשהי, את האחריות תישא הקבוצה שתודח אוטומטית מהטורניר. 

 קבוצות שיאחרו ביום הטורניר בשעות הסוכמו מראש תפסיד טכנית. ד.

 קבוצה רשאית להחליף שחקנים בקבוצה עד יום לפני הטורניר.  .ה

 . לחימום  ל שחקן להגיע עם כדורעל כ .ו

 .FIBAבול הרשמיים של טהטורניר ישוחק עם כדורי הסטרי ז.

 . קטגוריות 2בשיקול דעת של מנהלי האירוע תהיה אפשרות לאיחוד  ח.

 

 . שיפוט: 2

, בשלבי חצי והניקוד בכל משחק יהיה שופט שהוא יהיה מקבל ההחלטות ואחראי על הזמן

            שופטים בכל מגרש.                                                                                                              2הגמר והגמר יהיו  

אין כלל להתווכח עם השופטים, קבוצה שלא תכבד את החלטותיו תודח מהטורניר עפ"י  

  החלטת מנהלי הטורניר.

 

 .חוקי המשחק: 3

 . 3X3ישוחק על סל אחד המשחק  א.

 זמן עוצר אך ורק בזריקות עונשין.  נק', 25או עד  דק' 8משך המשחק הוא  ב.

 .ג. הקבוצה המתחילה היא זו שתזכה בהטלת מטבע

 שניות לסוף התקפה.  10אין כלל בזבוזי זמן, עפ"י החלטת שופט מודיע   ד.

 גרש.ה. השופט יעדכן על זמנים קריטיים וניקוד לקבוצות המשחקות במ

 נק'(. 1נק'(, עונשין )  3נק'(, מחוץ לקשת השלוש )  2ו. כל סל בתוך הצבע )

זריקות מקו העונשין.                                       2עבירות רצוף, קבוצת ההתקפה תזרוק  3ז. ברגע שקבוצה מבצעת 

 זריקות עונשין + שליטה בהתקפה הבאה.  2עבירה בלתי ספורטיבית תהיה 



אין שרשרת, ז"א לאחר שקבוצה קולעת הכדור עובר ליריבה.                                                                          ח. 

                (.                                                                                                                and1אין סל ועבירה )

 . 3-לאחר ריבאונד הגנה קבוצה חייבת לצאת מקשת ה

 במשחק של חצי דקה.  1ט. לכל קבוצה יש פסק זמן  

 י. במצב של שוויון יש תוספת זמן של דקה.

 .8-עבירות קבוצתיות הקבוצה היריבה תלך לזריקות עונשין החל מהעבירה ה 7יא. מעל 

 

 . ביטוח: 4

 מבוטחים פרט לשחקנים הבוגרים שהם מבוטחים צד ג'. כלל השחקנים 

 . תקנון ביטולים: 5

ויש לציין   cancel@eventbuzz.co.ilביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל 

העסקה, ימים ממועד    14את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 

ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע,    7-ובתנאי שהביטול לא ייעשה עד לא יאוחר מ

כדין.            5%שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור של 

ימי עסקים לפני האירוע ולא ניתן לקבל  7למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 

 גינם החזר כספי.  ב

כלל המשחקים ישוחקו בהתאם למגבלות הקורונה ומשרד הבריאות, במידה ומסיבה כזאת  

ועל שחקני הקבוצה להתאים  ,או אחרת הטורניר ייאלץ להידחות, צוות הטורניר יודיע על כך

 .מועצהאת עצמם למועד החדש שייקבע ע"י החלטת ה

ימי   10-קבוצות שאינן יוכלו להתאים את עצמן למועד החדש, יוכלו לקבל החזר כספי עד כ

 אחוז מעלות הקנייה המקורית.                                     50-עסקים לפני מועד האירוע, והחזר זה יהיה כ

 

 -  כאחד  וגברים לנשים פונה אך זכר בלשון מנוסחת המודעה -
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