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קטרגל חמישיות

חוקים כלליים:
כל קבוצה תעמיד למשחק סגל של 5 עד 7 שחקנים.

5 שחקנים צריכים להיות תמיד על המגרש במהלך המשחק 
שחקן ייכנס למגרש רק לאחר שהשחקן אותו הוא מחליף יצא.

אורך המשחק 20 דקות. כל מחצית בת 10 דקות, עם 5 דקות הפסקה.
קבוצה שלא תתייצב עד 5 דקות מהשעה הנקובה למשחק, או שתתייצב עם 4 שחקנים או פחות, תוצאת 

המשחק תקבע כ - 3:0 טכני לטובת הקבוצה היריבה. 
אם כדור חוצה את קווי האורך של המגרש, המשחק יחודש בבעיטת חוץ )לא ביד(.

אם כדור חוצה את קווי הרוחב של המגרש, המשחק יחודש במסירת יד של השוער או בעיטת קרן. 
גודל הכדור הוא כדור מס' 5.

אין חוקי נבדל במשחק זה.
למרות שגלישה לכדור מותרת, כניסה ברוטלית תחייב ענישה מחמירה מצד השופט.

שער ניתן לכבוש מכל מקום במגרש, כולל בבעיטת חידוש משחק מרחבת השער של הקבוצה התוקפת.
הטורניר ישוחק על דשא מלאכותי מסוג 3G ו/או מגרש קט רגל תקני קשיח )אספלט, בטון וכיו"ב(

שיטת שלב הבתים/ מוקדמות:
הבתים יחולקו מראש, כאשר מכל בית מעפילה קבוצה אחת.

ניצחון שווה 3 נק', תיקו שווה 1 נק', הפסד איננו מעניק נקודות.
אם נוצר שוויון במספר הנקודות, דירוג הקבוצות ייקבע עפ"י המפתח הבא:

א. הפרש שערים, ב. שערי זכות, ג. שערי חובה.
במידה וכל הפרמטרים מעלה שווים, התוצאה תקבע עפ"י תוצאת המפגשים הישירים בין הטוענות 

לראשות הבית.
במקרה שעדיין קיים שוויון, הקפטנים יכריעו בהטלת מטבע.

שיטת נוק-אאוט )שמינית גמר ואילך(:
במקרה של שוויון בתום הזמן החוקי של המשחק, הקבוצות ילכו ל-5 דקות תוספת זמן.

אם עדיין לא הושגה הכרעה, הקבוצות יבעטו בעיטות פנדלים להכרעה.
לכל קבוצה 3 בעיטות הכרעה.

במקרה של שוויון בבעיטות ההכרעה, המשחק ישוחק בשיטת הפנדלים של "המוות הפתאומי", כלומר 
הראשונה להבקיע, בעוד השניה החמיצה, תנצח את המשחק.

הקבוצה המנצחת בשיטת הנוק-אאוט תתקדם לשלב הבא בטורניר. 

חוקי המשחק:
כל הבעיטות החופשיות אינן ישירות.יחד עם זאת, אם הכדור נגע בדרך לשער בשחקן הקבוצה או היריבה 

ונכנס לשער, יוכרז כגול.
הגנת היריב מחויבת לעמוד במרחק של לפחות 5 צעדים מהכדור.

במקרה של קרן או הוצאת חוץ, הגנת היריב מחוייבת לעמוד במרחק של לפחות 2 צעדים מהכדור.
במהלך בעיטת פנדל, רגל שאיננה בועטת, מחוייבת לעמוד בקו ישר לכדור. חל איסור על השחקן הבועט 

לקחת צעדים לפני הבעיטה. רק כאשר הרגל במקביל לכדור, ניתן לבעוט את הפנדל.
לשוער אסור לזוז קדימה בעת בעיטת פנדל. מותר לו לזוז ימינה ושמאלה על קו השער.

פנדלים לאחר תום ההארכה:
לכל קבוצה יש 3 בעיטות הכרעה.

אם נשארת תוצאת התיקו לאחר 3 בעיטות, המשחק הולך לשיטת "המוות הפתאומי".
במהלך שיטת "המוות הפתאומי", אם הקבוצה הראשונה החמיצה, השנייה חייבת להבקיע כדי לנצח

את המשחק.

אם הקבוצה הבועטת ראשונה הבקיעה, על הקבוצה השנייה להבקיע כדי "להישאר בחיים". החמצה תביע 
להדחתה של הקבוצה המחמיצה.

במהלך בעיטת פנדל, רגל שאיננה בועטת, מחוייבת לעמוד בקו ישר לכדור. חל איסור על השחקן הבועט 
לקחת צעדים לפני הבעיטה. רק כאשר הרגל במקביל לכדור, ניתן לבעוט את הפנדל.

לרגל שאינה בועטת )הרגל התומכת( אסור לעזוב את הקרקע בשום שלב
לשוער אסור לזוז קדימה בעת בעיטת פנדל. מותר לו לזוז  על קו השער.

שוערים:
לשוערים מותר לצאת מרחבתם במהלך המשחק.

לשוערים מותר לבעוט פנדלים, בעיטות חופשיות, קרנות והוצאות חוץ.
לשוער מותר להשתמש בכל חלקי גופו בתוך הרחבה שלו, כולל ידיים.

אם שוער נגע בידו מחוץ לרחבה, השופט יניף לעברו כרטיס אדום.
שוער לא יוכל להרים בידו כדור שהוחזר אליו מרגלי שחקן קבוצתו. העונש על כך יהיה כרטיס צהוב 

ובעיטת עונשין. 
שוער לא יכול לחדש משחק בבעיטה מהרחבה, לאחר שיצא מחוץ לקווי הרוחב של שערו, בבעיטה 

ישירה. הוא יכול לחדש משחק רק באמצעות מסירה בידו. המסירה תתבצע בגובה הזרוע או זריקה צידית 
לזרוע בלבד.

זריקה מעבר לזרוע )כמו הטלת כידון( תעניש את הקבוצה בבעיטת עונשין מקצה הרחבה.
שוער לא יוכל לקחת צעד קדימה בעת הגנה על שערו בבעיטות פנדל. מותרת לו תנועה רק ימינה 

ושמאלה על קו השער. 

שופטים:
כל החלטות השופטים הינן סופיות. כל ההחלטות על בעיטות עונשין או פנדלים ייעשו עפ"י שיקול דעתו 

של שופט המשחק.
שופט המשחק יוכל להעניש קבוצה על משחק אגרסיבי או על ויכוחים עם השופט.

השופט יכול גם להעניש מאמן/מלווה/שחקנים מחליפים על הספסל כולל ולא רק מוגבל להוצאת כרטיס 
אדום למי מהמוזכרים.

על השופט לעצור את השעון בזמן הפסקות במשחק. למשחק לא יתווסף זמן פציעות.
השופט יחדש משחק בהטלת כדור, במקרה בו נעצר המשחק בגלל נסיבות משתנות שהביאו לעצירתו.

כרטיס צהוב:
הנפה של כרטיס צהוב תביא להשעייתו של השחקן לשתי דקות. במשך הזמן הזה השחקן חייב לצאת 

מהמגרש וקבוצתו תישאר עם 4 שחקנים במגרש.
ההשעיה מסתיימת לאחר 2 דקות, או במקרה שהקבוצה היריבה כבשה שער, מה שמגיע מוקדם יותר.

שני כרטיסים צהובים יגררו כרטיס אדום )פירוט לגבי כרטיסים אדומים בפרק הבא(.
אם יותר משני שחקנים מאותה הקבוצה, במשחק נתון, יקבלו כרטיסים צהובים, המשחק יופסק והקבוצה 

היריבה תנצח בתוצאה 3:0.

כרטיס אדום:
כרטיס אדום יגרור את הוצאתו של השחקן מחוץ לתחומי המגרש באופן מיידי.

הקבוצה איננה יכולה להחליף את המורחק ותישאר עם 4 שחקנים עד סוף המשחק.
כרטיס אדום במשחק, גוררת השעייה אוטומטית מהמשחק הבא במסגרת אותה משחק השחקן.

אם קבוצה מקבלת שני כרטיסים אדומים באותו המשחק, המשחק יסתיים בתוצאה של 3:0 לקבוצה 
היריבה, או מהתוצאה הקיימת באותה הנקודה, הגבוה מבין השניים. שני השחקנים יושעו אוטומטית 

מהמשחק הבא, במסגרת שבה אותם שחקנים משחקים.



קטרגל חמישיות

האליפות הארצית:
בעלי הזיכיון מתבקשים להחיל כמה שיותר חוקים במסגרת תחרויות המוקדמות והגמרים.

הטורניר יכול להיות משוחק בכל פורמט של מגרש: דשא, דשא מלאכותי, משטח קשיח וכו'..
המשחקים יכולים להיות משוחקים עם או בלי סימוני צד.

בזמן הרישום למוקדמות, כל השחקנים חייבים להיות לפחות בני 16.
שחקן מתחת לגיל 16 לא יכול להירשם לתחרות, גם אם בזמן אליפות העולם הוא יחצה את גיל 16 שנים. 

אנו ממליצים על שמירה על זמני המשחק כמצוינים בחוקה זו.
במקרה שגמר התחרות הלאומית יערך לאחר תאריך הדד-ליין הבינ"ל, הקבוצה האלופה לא תורשה 

להשתתף באליפות העולם.

* חוקת המשחק תורגמה ע"י חברת אלוריה בע"מ לנוחיות המשתתפים הישראלים. 
.http://f5wc.com/rules :הנוסח המחייב של המשחק הוא הנוסח הבינ"ל שניתן למצוא באתר


