תקנון טורניר "סטריטבול "2008
טורניר " סטריטבול  " 2008נערך על ידי ערוץ הספורט בע " מ ) להלן– " עורכי הטורניר "( .
במסגרת הטורניר יתחרו ביניהן קבוצות חובבים במשחק " כדורסל רחוב "  .הקבוצה שתנצח
בטורניר תוכתר בסופו לאלופה ותזכה במכשירי טלפון סלולרי י ם של חברת מוטורולה ישראל
בע " מ  ,או בכל פרס אחר כפי שיוחלט על ידי עורכי הטורניר .
מוקדמות הטורניר יערכו ביום שישי  9.5.08 ,החל משעה  10:00בספורטק דרום  ,תל אביב .
משחקי הגמר ) ארבעת משחקי רבע -הגמר  ,שני משחקי חצי -הגמר ומשחק הגמר ( יתקיימו ביום
 16.5.08במסגרת אירועי " אורבן מוטו מיוזי ק " שיערכו ברח ' דיזינגוף בתל אביב .
תקנון זה מפרט את הכללים שעל פיהם יתנהל הטורניר  ,לרבות חוקי המשחק של משחק
הסטריטבול .
תקנון המשחקים
.1

המשחקים בטורניר יתנהלו על פי הכללים המפורטים בתקנון זה להלן  ,ועל פי הוראות
עורכי הטורניר ו  /או מי מטעמם כפי שיימסרו למשתתפ ים לפני ובמהלך הטורניר .

.2

בכל עניין שאינו מוסדר בתקנון  ,ינהגו בהתאם לחוקת הסטריטבול הבינלאומית .

.3

רישום הקבוצות והשחקנים
3.1

הטורניר מיועד לילידי  1984עד  1992בלבד  .עורכי הטורניר יהיו רשאים להתנות
את השתתפותו של שחקן מסוים בהצגת הוכחה בדבר גילו של השחקן ו  /או כל
נתון רלוונטי אחר .

3.2

בטורניר ישתתפו  32קבוצות לכל היותר  .ככל שירשמו יותר מ 32 -קבוצות
להשתתפות בטורניר  ,תינתן עדיפות לקבוצות שהקדימו להירשם  ,למעט אם
עורכי הטורניר החליטו אחרת .

3.3

בכל קבוצה ירשמו עד ארבעה שחקנים אך לא פחות מ שלושה שחקנים .

3.4

הרישום לטורניר יתבצע באו פן הבא :
3.4.1

קבוצות המעוניינות להירשם לטורניר ישלחו בקשת השתתפות מרוכזת
הכוללת את הפרטים הבאים  :שם הקבוצה  ,שמות השחקנים ) שם פרטי +
שם משפחה (  ,תאריכי הלידה של השחקנים  ,מקום המגורים של כל
שחקן  ,כתובת דוא " ל של נציג הקבוצה לצורך יצירת קשר וקבלת הודעות
מעורכי הטורני ר  ,שם הקפטן של הקבוצה .
את בקשת ההשתתפות יש לשלוח  ,לא יאוחר מיום  , 30.4.08בדואר
אלקטרוני ל גיא ו  /או יובל הראל  ,בכתובת  . sb@sport5.co.il :באחריות
המשתתפים לוודא כי בקשת ההשתתפות שלהם הגיעה ליעדה .
מובהר כי הודעות מטעם עורכי הטורניר ו  /או מי מטעמם  ,יימסרו
למשתתפים באמצעות דואר אלקטרוני ועל כן על המבקשים להשתתף
בטורניר להקפיד על ציון כתובת הדוא " ל המדויקת שלהם לצורך משלוח
הודעות כאמור  ,וכן עליהם להקפיד ולבדוק את תיבת הדוא " ל שלהם
באופן שוטף במהלך הטורניר  .עורכי הטורניר לא יה יו אחראים לכל כשל
שהוא  ,טכנולוגי או אנושי  ,שבעטיו נמנעה הגעתה של הודעה מטעמם אל
מי מהמשתתפים .
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3.4.2

.4

בנוסף לבקשת ההשתתפות  ,נדרש כל אחד מהמשתתפים בטורניר למסור
לעורכי הטורניר טופס הרשמה  ,בנוסח ה מצ " ב לתקנון זה  ,כשהוא מלא
וחתום כנדרש .
לטופס יש לצרף אישור רפואי  ,חת ום על ידי רופא בעל רישיון ישראלי ,
בדבר כשירותו של המשתתף להשתתף בטורניר  .שימו לב ! טופס שלא
יצורף לו אישור רפואי לא יתקבל כלל !
ילדים אשר במועד חתימתם על טופס ההרשמה הינם מתחת לגיל , 18
חייבים חתימת הוריהם ) או אפוטרופסיהם החוקיים ( על טופס ההרשמה .
את טפסי הה רשמה של כל השחקנים בקבוצה מסוימת יש לשדך יחד
ולמסור לעורכי הטורניר או למי מטעמם במסגרת משחקי המוקדמות
שייערכו ביום שישי  , 9.5.08 ,בספורטק דרום בתל אביב .

3.5

ע ו רכי הטורניר יהיו רשאים  ,בכל שלב  ,לפסול את השתתפותו של שחקן שמילא
את טופס ההרשמה באופן חסר ו  /או שגוי ו  /או מסר לעורכי הטורניר פרטים
שהתבררו כבלתי נכונים .

3.6

אחד השחקנים בקבוצה ירשם כקפטן הקבוצה  .קפטן הקבוצה י שמש כנציג
הקבוצה  ,ורק הוא יכול לייצג את קבוצתו במקרים של ערעור או חוסר הסכמה .

3.7

ק בוצה תהיה רשאית להחליף שחקן  /ים עד שעתיים לפני המשחק הראשון של
הקבוצה בטורנ יר  .החלפה כאמור תאושר רק אם קפטן הקבוצה יודיע על
ההחלפה לעורכי הטורניר וימסור להם טופס  /י הרשמה חדש  /ים בגין השחקנים
החדשים  ,כולל האישורים הנדרשים  .לאחר תחילת המשחקים לא ניתן יהיה
לשנות את סגל הקבוצה  .החלפת שחקן עקב פציעה תתאפשר אך ורק במידה
והקבוצה לא תוכל להמשיך ולשחק בלעדיו .

מהלך הטורניר
4.1

בטורניר מספר שלבים  :סיבוב מוקדם  ,שיערך ביום  9.5.08בספורטק דרום  ,תל
אביב  ,משחקי הכרעה שיערכו  ,ככל שיהיה בכך צורך  ,מיד בתום הסיבוב
המוקדם  ,ומשחקי הגמר ) רבע -גמר  ,חצי -גמר וגמר ( שיערכו ביום 16.5.08
במסגרת אירועי " אורבן מוטו מיוזיק " ברחוב דיזינגוף בתל אביב .

4.2

בסיבוב המוקדם של הטורניר  ,הקבוצות הנרשמות יחולקו לבתים של  4או 3
קבוצות  ,לפי שיקול דעת עורכי הטורניר ובהתאם למספר הקבוצות שנרשמו
לטורניר  .המשחקים בסיבוב המוקדם יש ו חקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד ,
כלומר – כל קבוצה תשחק משחק אחד נגד כל אחת מיריבותיה בבית  .ניצחון
שווה שתי נקודות  ,הפסד שווה נקודה .

4.3

בתום הסיבוב המוקדם  ,יעפילו שמונה הקבוצות המדורגות במקום הראשון בכל
בית לשלב רבע הגמר  .אם יהיו פחות מ 8 -בתים  ,יעפילו לרבע הגמר הקבוצות
שסיימו במקום הראשון בכל בית  ,ואליהן תצטרפנה הקבוצות מהמקום השני ,
בעלות המאזן הטוב ביותר ) על פי מספר הנקודות שצברו בסיבוב המוקדם (  ,כך
שבסך הכל יעלו לרבע הגמר  8קבוצות  .אם יהיו מספר קבוצות במקום שני בעלות
מאזן זהה  ,יערכו ביניהן משחקי הכרעה  ,באותו יום  ,מיד לאחר תום הסיבוב
המוקדם  .סדר המשחקים ושיבוצם יקבע על יד י מארגני הטורניר  .באחריות
הקבוצות והשחקנים לעקוב אחר מהלך הטורניר .

4.4

אם בתום המשחקים בסיבוב המוקדם  ,ייווצ ר שוויון במס ' ה נקודות בין שתיים
או יותר קבוצות מאותו בית  ,יקבע מיקומן של קבוצות אלו בבית בהתאם תוצאת
המשחק בין אותן קבוצות  ,באופן שקבוצה שניצחה קבוצה אחר ת תדורג לפניה
בבית  .במידה ו עדיין קיים שוויון במספר הנקודות בין הקבוצות  ,יקבע מיקו מן
לפי הפרש הסלים בין הקבוצות  .במקרה של שוויון מוחלט  ,תתקיים תחרות
קליעה לשלוש נקודות בין הקבוצות .
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.5

חוקי המשחק
5.1

כל קבוצה חייבת להתחיל את המשחק עם  3שחקנים .

5.2

לקבוצות לא יתאפשר לקח ת פסק זמן .

5.3

ניתן להחליף שחק נים ) מתוך השחקנים הרשומים בקבוצה ( ללא הגבלה .
ההחלפות יתבצעו בזמן שהמשחק עומד .

5.4

לפני כל משחק ינתן לשחקנים זמן ל חימום קצר בהתאם ללוח הזמנים .

5.5

קבוצה שנציגה יזכה בהתחייבות יחיד מקו העונשין תפתח במשחק .

5.6

הקבוצות חייבות להתייצב במגרש בזמן שנקבע למשחקיהן  ,קבוצה שתאחר מעל
 5דקות תפסיד הפסד טכני  .כל הקבוצות יעודכנו על ידי עורכי הטורניר על שעת
הגעתן באמצעות מייל או במהלך הטורניר .

5.7

המשחקים יסתיימו כאשר אחת הקבוצות תגיע ל 32 -נקודות או עם תום 14
דקות משחק ) ברוטו (  ,לפי המוקדם .

5.8

במקרה שהמשחק הסתיים בשל תום  14דקות משחק  ,והתוצאה הינה שוויון בין
הקבוצות  ,יערך בין הקבוצות " שובר שוויון " :שלושה שחקנים שונים מכל קבוצה
יזרקו לסל משלוש נקודות  .הקבוצה שתצבור בתחרות זו יותר נקודות תוכרז
כמנצחת .

5.9

במידה ו בשובר השוויון לא תושג הכרעה  ,יערך שובר שוויון נוסף  ,בו הקבוצות
יזרקו לסל לסירוגין  ,ממרחק שלוש נקודות  ,עד להכרעה .

5.10

הטבעות אסורות גם בעת החימום וגם בזמן המשחק  .סל שי יקלע בה ט בעה
השופט יהיה רשאי לפסול אותו .

5.11

לאחר סל יעבור הכדור לקבוצה השניה .

5.12

לפני שהכדור יוכנס למ שחק  ,על השחקן למסור אותו לשחקן מהקבוצה השנייה ,
כדי לבדוק שהקבוצה היריבה מוכנה  .השחקן שמקבל את הכדור חייב לעמוד
מחוץ לתחום שלוש נקודות .

5.13

שתי הדקות האחרונות בכל משחק יהיו דקות נטו ) כלומר – זמן בו המשחק עומד
לא ייחשב בחישוב משך המשחק ( שימדדו על ידי השופטים  .בד קות אלה תינתן
זריקת עונשין לכל עבירה מעבר לשלוש עבירות קבוצתיות .

5.14

בעבירה על שחקן בעת זריקה לסל  ,תיפסק זריקת עונשין אחת  .השחקן עליו
נעברה העבירה הוא השחקן שיזרוק את זריקת העונשין .

5.15

ב מידה ו זורק העונשין יקלע את זריקת העונשין  ,תזכה קבוצתו לנקודות בהתאם
לזריקה שב מהלכה נעברה העבירה :


אם מדובר במצב של סל ועבירה – קליעת העונשין תיחשב כנקודה אחת .



אם העבירה בוצעה בזריקה שלא נקלע בה סל – זריקת העונשין תיחשב כ2 -
או  3נקודות  ,על פי המרחק ממנו נזרקה הזריקה .

5.16

ב מקרה של עבירה בלתי ספורטיבית  ,יפסוק השופט זריקת עונשין אחת ולאחר
הזריקה י ישאר הכדור אצל הקבוצה שזרקה את זריקת העונשין  .במידה ו העבירה
בוצעה שלא במהלך זריקה לסל  ,תיחשב קליעת העונשין כשתי נקודות .

5.17

במצב של כדור ביניים  ,ינתן הכדור לכל קבוצה לסירוגין  .כדור הביניים הראשון
יועבר לקבוצה שבאותו זמן הינה בעמדת הגנה .
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5.18

.6

מבלי לגרוע מיתר החוקים המפורטים בתקנון ובחוקת הסטריטבול  ,יש להוציא
את הכדור מחוץ לתחום של  3הנקודות במקרים הבאים :


אם נ קלע סל .



אם אחד השחקנים לקח כדור ח וזר בהגנה .

5.19

בכדור חוזר בהתקפה  ,יכולה הקבוצה לזרוק לסל בלי לצאת מתחום שלוש
הנקודות .

5.20

במקרה של עבירה  ,הקבוצה שמקבלת את כדור חייבת להתחיל את מהלך
המשחק מחוץ לתחום שלוש ה נקודות .

5.21

חוק  30/24השניות לא יחול בטורניר .

5.22

הקבוצות חייבות לשמור אישית .

5.23

לשופט זכות להעביר את הכדור לקבוצה היריבה אם החליט על חוסר יוזמה
התקפית ) אך ורק לאחר אזהרה מוקדמת (.

5.24

שחקן לא יצא בחמש עבירות  .יחד עם זאת  ,לשופט יש סמכות להרחיק שחקן
מהמגרש  ,שאז לא יוכל השחקן המורחק לחזור לשחק באותו משחק  ,אלא רק
במשחק הבא של קבוצתו .

5.25

למען הסר ספק  ,מובהר כי שופט המשחק הוא הפוסק היחיד והאחרון בכל עניין
מקצועי ומנהלתי הקשור למשחק  .החלטותיו של השופט  ,אף אם הן עומדות
בסתירה לחוקי המשחק המפורטים  ,בין היתר  ,בתקנון זה הינן סופיות ואינן
ניתנת לערעור .

תנאים כלליים
6.1

כתנאי להשתתפות ם ב טורניר  ,השחקנים מוותר ים על כל טענה  ,דרישה או
תביעה  ,מכל מין וסוג וללא יוצא מן הכלל  ,שעשויה להיות ל הם כלפי עורכי
הטורניר  ,בקשר ל טורניר  ,לרבות תנאי ההשתתפות ב טורני ר  ,חוקי המשחק
המפורטים בתקנון זה וכל החלטה שהתקבלה על ידי עורכי הטורניר ו  /או מי
מטעמם ) לרבות השופטים במשחקים (  ,בקשר לטורניר ו בחירת הזוכים זו בכלל
זה .

6.2

מובהר בזאת כי הטורניר יצולם  ,יסוקר ויפורסם באמצעי התקשורת השונים ,
לרבות בטלוויזיה  ,בעיתונות ו באתרי אינטרנט  ,הכל על -פי שיקול דעת ם הבלעדי
של עורכי הטורניר ) או מי מהם ( .ב חתימתו על טופס ההשתתפות וכתנאי
לה שתתפותו ב טורניר  ,מביע כל אחד מהמשתתפים בטורניר ובמשחקים את
הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים
האמורים .

6.3

במקרה של תיעוד כאמור  ,כ ל הזכויות בחומרים המצולמים ו  /או בנוגע
לפרסומים  ,מכל מין וסוג  ,תהיינה שייכות באופן בלעדי ל ערוץ הספורט  ,ולאף
משתתף הטורניר לא תהיה בקשר אליהן כל טענה או תביעה מכל סוג ומין שהוא .

6.4

ההשתתפות ב טורניר ובמשחקים  ,על כל שלביה  ,לרבות מימוש הזכויות בפרסים ,
הינה על אחריותם הבלעד ית של המשתתפים  .עורכי הטורניר ו  /או מי מטעמ ם לא
יהיו אחראי ם ולא יישא ו בכל נזק ישיר  ,עקיף  ,תוצאתי או אחר  ,אשר יגרם
למשתתף ו  /או לצד שלישי  ,כתוצאה מהשתתפות בטורניר .
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6.5

בחתימתם על טופס ההרשמה ו כתנאי להשתתפות ם ב טורניר  ,פוטר ים
המשתתפים בטורניר את עורכי הטורניר ו את כל מי שפועל מטעמם של עורכי
הטורניר בקשר לטורניר  ,מכל אחריות בקשר ל טורניר  ,למשחקים  ,לתקנון  ,ו  /או
ליישום הוראות התקנון  ,למעט אחריותם של עורכי הטורניר למסור את
הפרס  /ים ל מי שימצא  ,על פי שיקול דעתם הבלעדי  ,זכאי לכך על -פי הוראות
תקנון זה ובכפוף לדין .

6.6

עורכי ה טורניר ו  /או מי מטעמ ם לא ישאו באחריות לכל מעשה ו  /או מחדל של צד
שלישי כלשהו כלפי המשתתפים  ,לרבות אך לא רק  ,אם ההשתתפות בטורניר
ו  /או הזכייה בפרס מותנית בהסכמתו ו  /או בפעולה של אותו צד שלישי .

6.7

עורכי הטורניר אינ לא יהיו אחרים כלפי הזוכים לאיכות הפרס  /ים הניתנים
לזוכים או לתנאים בהם יסופקו הפרסים  .עורכי הטורניר לא יהיו אחראים לכל
פגם  ,קלקול  ,נזק  ,אי -תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו  /או לאספקתם ,
ובכלל זה לא יהיו אחראים ל כל מעשה ו  /או מחדל של נותני השירותים ו  /או
צדדים שלישיים המספקים את הפרס  /ים .

6.8

עורכי הטורניר שומר ים לעצמ ם את הזכות להוסיף  ,לגרוע  ,לשנות  ,ללא הגבלה
ועל -פי שיקול דעת ם הבלעדי  ,את הוראות התקנון ביחס לטורניר  ,למשחק ,
השתתפות במשחק ל פרסים  ,כולם או מקצתם  ,וכן את הזכות  ,אך לא החובה ,
להציע פרס חלופי בכמות ו  /או מסוג שעליו י חליט ו על -פי שיקול דעת ם .

6.9

מבלי לגרוע מכללי ות האמור  ,מובהר כי עורכי הטורניר יהיו רשאים  ,בכל עת ,
לפי שיקול דעתם הבלעדי  ,לשנות את מועדי וזמניי הטורניר  ,להאריך ו  /או לקצר
את משך הטורניר  ,לשנות את תנאי ו  ,וכן להפסיק ו  /או לבטל את הטורניר בכל
עת  ,על פי שיקול דעת ם הבלעדי ומבלי שתהיה למשתתפים כל טענה בקשר לכ ך .
תיקון או עדכון כאמור יפורסם במסגרת אתר האינטרנט של ערוץ הספורט ו  /או
בכל דרך אחרת עליה י חליט ו עורכי הטורניר על פי שיקול דעת ם הבלעדי  .בנוסף
יהיו עורכי הטורניר רשאים לפסול השתתפותם של קבוצה או שחקנים מסוימים
שאינם עומדים בהוראות תקנון זה  ,או באיזו מהן  ,או מכל סיבה אחרת  ,על פי
שיקול דעתם הבלעדי של עורכי הטורניר  ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר
לכך .

6.10

במ קרה של סתירה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים לגבי המשחק  ,באמצעי
תקשורת ו  /או פרסום שונה ואחר  ,לרבות בתוכניות טלוויזיה המשודרות ע "י
חברות הכבלים  /הלווין ובכל מדיה א חרת  ,יגבר האמור בתקנון זה .

בהצלחה לכולם .
ערוץ הספורט בע"מ
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