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 מבוא

 םשהתקיי קונגרסב םחבריה ידי על אושרוINF -נטבול הרשמיים של הה של כללי 2016מהדורת ל תיקוניםה

 .INF-ה באמצעות וזמין פורסם התיקונים את הכולל( 2018 מהדורת) חדש ןדכועמ ספר. 2017 יולי בחודש
 .2018 בינואר 1-המ החל תובינלאומי תיותחרוב ייושמו המתוקנים הכללים

 .INF-ה שלנטבול הרשמיים ה כללי של( 2016 מהדורת על החלים) הכללים תיקוני את מפרטת זו תוספת

 ניסוח חדש נוכחי ניסוח

 : הגדרות2כלל 

כניסה מוקדמת לשליש על ידי  שבירה: אין 7עמוד 
 שחקנית לפני השריקה למסירה מהאמצע.

תנועה שבה שחקנית המחזיקה  רגל ציר: 8עמוד 
בכדור מסתובבת או על העקב או על כף הרגל 

 .של הרגל הנוחתת מבלי להתקדם במגרש

תנועה שבה שחקנית המחזיקה  רגל ציר:
על כף הרגל  אועל העקב בכדור מסתובבת 

לא מתרוממת  זושל הרגל הנוחתת כאשר 
 .ממיקום הנחיתה המקורי

סנקציה נחשבת ממוקמת נכון  ן:מיקום נכו אין 9עמוד 
 המבצעת את הסנקציהכאשר השחקנית 

במקום שצוין על ידי עם הכדור עומדת 
מסירת עונשין, גם במקרה של  ;השופט

השחקנית המפרה חייבת להיות ממוקמת 
 .נכון

 הגדרות טכניות: 3כלל 

 - צמודים למגרשה אזוריםוה המגרש תרשים 10עמוד 
 מוצגתנת את עמוד השער המסמ הנקודה
 .שערה קול ברעמ

 יםצמודה אזוריםוה המגרש תרשים את קןלת
נת את עמוד מסמה נקודהשה כךלמגרש 

(, שערה קו כולל) המגרש על תמוצג השער
 .למגרש מחוץ לא אבל

המגרש, היקף המגרש, חלקת  יתרשים 10עמוד 
נת את עמוד השער המסמ הנקודה -המשחק 

 .שערה לקובר עמ מוצגת

המגרש, היקף המגרש,  מיתרשי את קןלת
נת את מסמה נקודהשה כךחלקת המשחק 

 קו כולל) המגרש על תמוצג עמוד השער
 .למגרש מחוץ לא אבל(, שערה

 בעלי תפקידים במשחק: 5כלל 

  (iii)שחקניות  5.1.1 14עמוד 
נת את עמוד המסמ הנקודה -תרשים המגרש 

 שערה קול ברעמ מוצגתהשער 

  (iii)שחקניות  5.1.1
 נקודהשה כךלתקן את תרשים המגרש 

 המגרש על תמוצג נת את עמוד השערמסמה
 .למגרש מחוץ לא אבל(, שערה קו כולל)

 : נוהלי המשחק6כלל 

אחרי שהשופט מסמן למודד  (i) 6.1.6 19עמוד 
הזמן לעצור את השעון, הוא משתמש 

בסימן הידיים המתאים כדי לאותת אם 
מקבלת אזהרה רשמית,מושעית השחקנית 

 זמנית או מושעית באופן קבוע.

6.1.6 (i) כדי  השופט מפסיק את השעון
או להשעות  להשעות, , להזהירתריעלה

השחקנית, וגם ישתמש את  באופן קבוע
 בסימן ידיים מתאים.
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 ניסוח חדש נוכחי ניסוח

 : סנקציות7כלל 

  (i) 7.1.1כלל  )ב( סנקציה לא כלולה-)א( ו (i) 7.1.1כלל  20 עמוד
  (ii)להכניס אחרי )ב( ולפני 

. אם שחקנית חופשיתסנקציה: מסירה 
מבצעת את הסנקציה ממיקום לא נכון באופן 

עיכוב היא תענש על באופן חוזר, מכוון או 
 .[(i) 13.2.1]כלל  מכוון של המשחק

ברגע שהשחקנית המבצעת את  (iv) 7.1.3 21עמוד 

זריקת העונשין ממוקמת נכון, היא רשאית 
להחליט לזרוק את הכדור מיד או להמתין עד 

שהמפרה עומדת על ידה. אם השחקנית 
 ....בוחרת לזרוק מיד

7.1.3 (iv)  שחקנית אשר ממוקמת נכון כדי
רשאית להחליט לבצע את זריקת העונשין 

קביעת המיקום הנכון. לזרוק את הכדור לפני 
 ....אם השחקנית בוחרת לזרוק מיד

: חייבים לקרוא תיקון זה יחד עם הערה
 הסעיףך ההגדרה של 'מיקום נכון'. המש

 .שינוי ללא נותר

 : תחילת משחק8כלל 

מגע עם הכדור שחקנית שאין לה  (ii) 8.3.2 24עמוד 
רשאית לזוז מחוץ למגרש בתנאי שהיא נשארת 

 בהיקף המגרש.

8.3.2 (ii)  שחקנית שאין לה מגע עם הכדור
רק עבור להיקף המגרש  רשאית לזוז
 בחזרתה למגרש.התמקמות 

למקום  בסמוךסנקציה: מסירה חופשית )
 עזבה את המגרש(.ממנו 

 בנבדל בו יריבות שתי שחקניות (iii) 8.5 25עמוד 
או שתיהן מחזיקות  מהן כאשר אחת, זמנית

 .בו בכדור או נוגעות

8.5 (iii) בנבדל בו יריבות שתי שחקניות 
או שתיהן מחזיקות  מהן כאשר אחת, זמנית

 .ב[ (ii) 9.7.1]כלל  בו בכדור או נוגעות

 המשחקמהלך : 9 כלל

במקרים של פציעה/מחלה של )א(  (i) 9.3 26עמוד 
שחקנית או דם: כל השחקניות שאינן מושפעות 

 נשארות על המגרש

9.3 (i)  )במקרים של פציעה/מחלה של )א
שחקנית או דם: כל השחקניות שאינן 

נשארות על אינן מוחלפות שומושפעות 
 .המגרש

 המשחק: ניהול 13כלל 

 הקובעים הם השופטים משחק במהלך 33עמוד 
 הם .הכללים ושל עובדות של הבלעדיים

, בהגינות המשחק של את הכללים מחילים
ושולטים בצורה  ברורה בצורה מתקשרים

 .והחלטית רגועה

 המשחק של את הכללים מחילים השופטים
ושולטים  ברורה בצורה מתקשרים, בהגינות
 .והחלטית בצורה רגועהבמשחק 

הניסוח שנמחק מופיע בשורות : הערה
כך שאין צורך  5.2.1הראשונות של כלל 

 לחזור עליו.

תקופת ההשעיה של שתי דקות  (v) 13.1.2 34עמוד 
 מתחילה עם התחדשות המשחק.

13.1.2 (v)  תקופת ההשעיה של שתי דקות
פרק משחק מתחילה עם התחדשות 

 .הגדרת "פרק משחק" ורא: הערה המשחק.
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 ניסוח חדש נוכחי ניסוח

 סימני ידיים של שופטים: 14כלל 

 כניסה לא חוקית לאזור 39עמוד 
 נבדל, כניסה מוקדמתעבור 

 כניסה לא חוקית לאזור
 שבירהנבדל, עבור 

 סימן ידיים חדש תהכנס אין 40עמוד 
 התראה 20

 
 יד כף, הראש עלמ זוויתב זרוע, כפוף מרפק
 ניתהשחק לכיוון פונה

ידיים של הסימני של דש ומחמיספור  אין 41עמוד 
 23-ו 22, 21-ל 22-, ו21, 20שופטים ה

 21הכותרת של סימן מספר ושינוי 
 .לאזהרה

 

 ניסוח חדש נוכחי ניסוח

 תיקונים לניסוח

 עמוד
17 

 
19 

 
33 

 
34 

 
 
 

35 
 

36 
 
 
 

37 
 

40 

 אזהרה' המונחלאורך כל ספר הכללים לשנות 
 'אזהרה'-ל 'רשמית

 
5.3.1 (ii) )ז( 

 
6.1.6 (i) 6.1.6-ו (ii) 

 
13.1 (i) 13.1-)ב( ו (ii) 

 
 מקרים( 2) 13.1.1-כותרת ו 13.1.1

 )ב(  (i) 13.1.1-)א( ו (i) 13.1.1-ו
 13.1.3-ו 13.1.2-ו (ii) 13.1.1-ו

 
13.2.1 (ii) :13.2.1-ו סנקציה (iv) :סנקציה 

 
13.2.1 (vi) :13.2.2-ו סנקציה (iii) 

 13.2.3-ו סנקציה: (i) 13.2.3-ו :1סנקציה 
(ii) :סנקציה 

 
13.3 (ii) 13.3-)ב( ו (iii) 

 
 אזהרהלשנות ל 20סימן ידיים 

 עמוד
 
 
 

20 
35 

 המונחלאורך כל ספר הכללים לשנות 
 'non-offending' ל-'non-infringing' 

'לא -תורגם ל non-offending''המונח 
 מפרה' שמתאים גם למונח 

'non-infringing' כך שאין צורך בתיקון 
 בשני המקרים:

7.1 
13.2.1 (i) :סנקציה 

 


