
 (7)ב( ) 10תיקון לסעיף  –תקנון האליפות 
 תלבושות הקבוצות

 נוסח משולב:
 
ובמשחקי  הליגות המקצועניותבמשחקי א( המערכת הממוחשבת:   (7)

אשר צבעה בתלבושת על הקבוצה האורחת להופיע למשחק  - ליגה א'
ושל  שונה באופן ניכר מצבעי תלבושתה של הקבוצה הביתית יהיה

 צוות השיפוט. 
צבעי התלבושות יתואמו מראש ויאושרו על ידי שופט המשחק )או כל 
גורם אחר שיקבע לשם כך( לפי שיקול דעתו המלא, באמצעות המערכת 

  .הקבוצותתלבושות  ניכר ביןשוני  היהישכך הממוחשבת, 
על הקבוצות להזין למערכת הממוחשבת את דבר התלבושת איתה 

ולהנחיות שימסרו בכתב  בכוונתן להופיע למשחק בהתאם למועדים
מעת לעת על ידי מנהלת הליגות. קבוצה לא תוכל, משום סיבה שהיא, 
לשנות את התלבושת לאחר שהוזנה למערכת )בין אם אושרה או לאו( 

 אלא אם הורה על כך שופט המשחק.  
שופט המשחק יאשר את התלבושות שהוגשו אלא אם סבר כי יקשה 

ה עם התלבושות כפי שהוגשו עליו לקיים את המשחק בצורה תקינ
שאז יורה על שינוי צבעי התלבושות כדלקמן: ראשית תבחן האפשרות 
לשנות את תלבושת שוער הקבוצה האורחת, לאחר מכן את תלבושת 
שוער הקבוצה הביתית וככל ולא יהיה בשינוי או בשינויים אלו בכדי 
לאפשר קיום המשחק בצורה תקינה, לפי שיקול דעתו של שופט 

חק, יורה שופט המשחק לקבוצה האורחת על שינוי תלבושת המש
 שחקני השדה.  

הקבוצה  תלבושתהיה ולא ניתן לקיים את המשחק גם לאחר שינוי 
את להחליף האורחת יוכל שופט המשחק לדרוש מהקבוצה הביתית 

כולה או חלקה, להנחת  -תלבושת שחקני השדה של הקבוצה הביתית 
 דעתו.   

השלים את מלוא הפעולות הדרושות בהתאם הקבוצות נדרשות ל
ללוחות הזמנים, כפי שיפורסמו על ידי מנהלת הליגות מעת לעת, לשם 
קבלת אישור משופט המשחק במערכת הממוחשבת )לרבות עדכון 
תלבושת חלופית מקום בו התלבושת המקורית אשר הוצעה לא אושרה 

 על ידי שופט המשחק(. 
הנדרשות במערכת התיאום יהווה  איחור של קבוצה בביצוע הפעולות

 עבירה משמעתית.
לאחר אישור שופט המשחק את התלבושות במערכת הממוחשבת לא 
 תחול על הקבוצות החובה להביא אלו ממערכות התלבושות האחרות. 

היה ומכל סיבה שהיא לא אושרו התלבושות, בכל מועד שהוא ומכל 
שלושת  סיבה שהיא, חובה על שתי הקבוצות להגיע עם מלוא

התלבושות )ובכלל התלבושת בצבע לבן מלא( לאותו המשחק וזאת 
מבלי לגרוע מאלו מהצעדים אשר יכול וינקטו כנגד מי מהקבוצות עקב 

 אי השלמת התיאום במערכת הממוחשבת.
 



על  -ג' וכן בליגות נוער, נערים וילדים-ב' וא', ב( במשחקי ליגות 
בושת אשר צבעה יהיה הקבוצה הביתית להופיע למשחקה הביתי בתל

 שונה באופן ניכר מצבעי תלבושתה של הקבוצה האורחת.
בנוסף, חייבת הקבוצה הביתית להביא עמה מערכת חליפית נוספת של 
תלבושת בצבע שונה מצבע התלבושת שעמה יופיעו שחקניה למשחק, 
למקרה שתידרש על ידי שופט המשחק להחליף את צבע התלבושת של 

 שחקניה.
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התיקון קובע כי חובת הקבוצה האורחת להופיע בתלבושת שונה מזו של 
הקבוצה הביתית וכן מערכת תיאום התלבושות הממוחשבת יחולו על 

 ליגה א'. 
 
 


