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"קמפיין טורניר " 2018 XL
תקנון טורניר קטרגל 2018 XL
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בטורניר והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות
וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו .בכל מקרה של סתירה
ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התוכנית ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .1כללי:
.1.1

תכנית טורניר  – XLטורניר קטרגל נושא פרסים שייערך במגזר הערבי ,בחסות משקה
האנרגיה  ,XLטמפו (להלן" :התכנית" או "הטורניר") .התכנית נערכת במימון ובחסות
טמפו משקאות בע"מ (להלן" :מארגנת התוכנית").

.1.2

התוכנית מיועדת לצעירים מן המגזר הערבי בישראל ,חובבי כדורגל ,בגילאים ( 16שנת
לידה  )2002עד גיל  50עם הצגת תעודת זהות .למעט שחקנים שהיו פעילים בשנה
האחרונה בליגת העל.

.1.3

מטרת התוכנית – חיזוק ההעדפה וייחודיות של "( XLאקסל") בשוק משקאות האנרגיה
במגזר הערבי על ידי חיבור המותג לעולם התוכן של כדורגל ,חיזוק החיבור הרגשי בין XL
לבין הנוער במגזר הערבי ותחזוקת מעמד המותג במגזר הערבי.

.1.4

מנהל הטורניר – עיסא חסדייה .מנהל הטורניר יהיה אחראי לקביעת סדר המשחקים
וזמניהם ,לאיסוף המידע אודות המשחקים וליתר ההוראות בהתאם לתוכנית זו
ונספחיה.

.1.5

ועדת שיפוט ומשמעת – ועדה שתכלול את מנהל הטורניר (עיסא חסדייה) ,מר וסים זייד
ועו"ד ערן כהן-ציון ,ותהיה אחראית על סוגיות בנושא השיפוט והמשמעת בטורניר.
במקרה של מחלוקת או צורך בפרשנות התקנון ,יובאו הטיעונים להכרעת ועדת השיפוט
והמשמעת.

 .2הרכב הקבוצה ורישום
.2.1

רישום הקבוצות ייערך דרך אתר ייעודי של מארגנת התכנית עבור המותג אקסל.

.2.2

הקבוצות יירשמו בששה אזורים כל אחת לפי האזור שלה :משולש דרומי ,משולש צפוני,
נצרת והסביבה ,שפרעם והסביבה ,סכנין והסביבה וכפר יאסיף והסביבה.

.2.3

בין התאריכים (22.4.18בשעה (13.5.18 – )14:00בשעה  )14:00תיפתח המערכת לרישום
קבוצות והצבעה לקבוצות (הצבעות) .כל אחד רשאי להרכיב קבוצה אחת באזור שלו עם
שבעה שחקנים כולל אותו ,לתת לה שם ולבחור תמונה שתייצג את קבוצתו .מי שרושם
את הקבוצה צריך לקבל אישור בפייסבוק מששת חברי הקבוצה ומספרי ת"ז.
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.2.4

על הקבוצה לאסוף הצבעות לקבוצה.

.2.5

לא יירשם ולא ישחק שחקן אחד בשתי קבוצות שונות .לא תירשם קבוצה ביותר מבית
אחד.

.2.6

מספר השחקנים המרבי שאפשר לרשום בטופס הרשום הקבוצתי ובטופס המשחק – 7
שחקנים כלל מאמן /מנהל קבוצה (להלן" :סגל השחקנים") .כל קבוצה זכאית להחליף
שחקן אחד בלבד מסגל שחקניה ,וזאת עד תום משחקי שמינית הגמר .החל מתחילת
משחקי רבע הגמר אין לבצע שינויים בסגל השחקנים.

.2.7

לא יתקבלו שחקנים שהיו פעילים בשנה האחרונה (החל וכולל עונת  )2017-16בליגת העל.

.2.8

למארגנת התוכנית שיקול דעת בלעדי לבטל או להפסיק את הטורניר ,וכן לשנות את כללי
הטורניר בהתאם לנסיבות .הודעה באתר האינטרנט הנ"ל תיחשב כהודעה מספיקה
והולמת לפרסום ההודעות .החלטה זו לא תהווה עילה לתביעה משפטית ו/או תביעה ו/או
טענה מסוג אחר כלפי טמפו או מי מטעמה.

.2.9

 10הקבוצות המובילות בהצבעות בכל אזור ישתתפו בטורניר .ייבחרו עוד  4קבוצות
מאזורים שונים לפי שיקול המארגנת.

.2.10

ההודעה על  64הקבוצות שנבחרו ועל רשימת המשחקים תימסר ביום  20.5.18בעמוד
הפייסבוק.

.2.11

למארגנת התוכנית שיקול דעת בלעדי לבחירת הקבוצות שישתתפו בטורניר ,והיא רשאית
מנימוקיה להקטין /ואו להגדיל את מספר הקבוצות /ואו לסרב לקבל לטורניר שחקן
מנימוקים סבירים ו/או לסרב לקבל לטורניר קבוצה/קהל שלא עמדו בקריטריונים של
סדר והתנהגות טובה שהולמת את הטורניר.

.2.12

כל משתתף יחתום על טופס שמאשר באמצאתו שקרא את תקנון הטורניר ומאשר אותו .

 .3חוקת המשחק
חוקת המשחקים ,שיטת המשחקים וזמניהם וכללי המשמעת מפורטים בתקנון בנספח חוקת
המשחקים ,המצורף כנספח א' לתוכנית זו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 .4התחייבות המשתתפים
כל משתתף בטורניר מסכים ומתחייב כלפי מארגנת התוכנית וכלפי כל מי מטעמה כדלהלן:
.4.1

כי הוא כשיר מבחינה בריאותית ומכל בחנה אחרת להשתתף במשחקים וכי עומד בכללי
הדין ובתקנות הספורט(בדיקות רפואיות) ,התשע"ד( 2014-להלן" :תקנות הספורט")
בפרט ,וכי נבדק הוא על-ידי רופא מומחה ונמצא כשיר לשחק ,כי יש לו הביטוח הרפואי
המספק .לא ישתתף שחקן בטורניר ללא אישור רפואי עדכני בכתב מאת רופא מוסמך.
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.4.2

כי הוא נוטל על עצמו כל סיכון בקשר עם השתתפותו במשחקים ,ולא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה ממארגנת התוכנית ו/או כל מי מטעמה בקשר עם השתתפותו
בטורניר.

.4.3

כי אין ולא תהינה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
מארגנת התוכנית ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם התוכנית.

.4.4

כי הוא מתחייב לשחק בהתאם להוראות תוכנית זו ובהתאם לחוקת המשחקים.

.4.5

כי הוא מתחייב לשמור על כללי המשמעת ,לשחק בצורה הוגנת וספורטיבית ולשמור ככל
הניתן על בריאותו ובריאות שאר השחקנים.

.4.6

כי יגיע לכל המשחקים בהתאם לתאריכים ושעות המשחקים אשר יפורסמו ויעודכנו על-
ידי מנהל הטורניר התוכנית.

.4.7

כי הוא מסכים ,כתנאי להשתתפותו במשחקים ,ללבוש את המדים הממותגים שיקבל
ממארגנת בתוכנית ,ובהקשר זה ישמור על מוניטין של מארגנת התוכנית.

.4.8

כי הוא מסכים ומאשר למארגנת התוכנית לעשות שימוש למטרות שיווקיות ואחרות
בפרטי המידע שהעביר ובכלל זה התקשרות למספר הטלפון באמצעותו השתתף במשחק
לכל מטרה כשרה שהיא.

.4.9

כי הוא יודע ומסכים כי השתתפותו בטורניר עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי
התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ,בסלולר ,בעמוד הפייסבוק של אקסל
בערבית באתרי האינטרנט; וכי בהשתתפותו הוא מביע את הסכמתו לצילומו ולפרסום
שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים ,לצד פרסום מותגי מארגנת
התוכנית; כי הוא ישתף פעולה עם הדרישה לצלמו לצורך פרסום התוכנית ו/או מארגנת
התוכנית ,לרבות בתלבושת ממותגת של  ;XLוכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי
מארגנת התוכנית בקשר עם האמור.

 .5הפרסים וחלוקתם
.5.1

הקבוצה שתגיע למקום הגבוהה בטורניר תזכה לפרס בהתאם לפירוט הבא:
.5.1.1

מקום ראשון :לשבעת חברי הקבוצה הזוכה (כלל המאמן) במקום הראשון
יוענק חבילה של 5ימים כולל מלון  4כוכבים ,כרטיס למשחק קאט 3
מאחורי השער .הפרס כולל טיסה ,לינה וכרטיס למשחק בלבד (יתר
ההוצאות יחולו על הזוכים בלבד) .מארגנת הטורניר היא המחליטה
הבלעדית אודות המשחק אליה הקבוצה הזוכה תיסע ,בהתאם למסגרת
התקציבית הקיימת ,בתיאום מול קפטן הקבוצה .שחקן שיבטל נסיעתו
מכל סיבה שהיא לא יהיה רשאי להזמין מישהו אחר במקומו .על כל חברי
הקבוצה לוודא שיש להם דרכון בתוקף של  6חודשים לפחות .על כל חברי
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הקבוצה לוודא שאין להם צווי עיכוב יציאה מהארץ .במידה ויש ,על
אחריותם לדאוג להסדרת העניין מראש.
.5.1.2

מקום שני :לשבעת חברי הקבוצה והמאמן שלהם שבמקום השני יוענק
שוברים ע"ס  ₪ 500כל שחקן .

.5.2

הפרסים הם אישיים ובלתי ניתנים להעברה ,להסבה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא
בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

.5.3

הסדרי טיסה ,לינה ותיירות יהיו באחריות חברת התיירות שתישכר על-ידי מארגנת
התוכנית.

.5.4

מארגנת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע
פרסים חלופיים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.5.5

מארגנת התוכנית רשאית למנוע זכייה או פרס או השתתפות ממשתתף שנהג טעמה בצורה
בלתי ספורטיבית ,ו/או לא הולמת ו/או שלא עמד בתנאי התוכנית.

.5.6

לבד מן הפרסים שינתנו לזוכים ,כמפורט לעיל ,לא תהיה כל תמורה ו/או טובת הנאה
אחרת למי ממשתתפי הטורניר .כל משתתף יישא בעצמו בכל ההוצאות שיגרמו לו
כתוצאה מהשתתפותו בטורניר.

 .6העדר אחריות
.6.1

מארגנת התוכנית ו/או מי מטעמה ,לא יישאו באחריות לכל תקלה ו/או תאונה ו/או נזק,
לרבות נזקי גוף ,מכל סוג ,בקשר עם הפעלת התוכנית והפעילות הכלולה בה.

.6.2

המשתתפים פוטרים את מארגנת התוכנית מכל אחריות בגין כל נזק שייגרם להם ו/או
לכל מי מטעמם בקשר עם האמור.

.6.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי
שעשוע ,כי עלולות ליפול טעויות במבצע ,וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים
למשתתף כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע ,ניהולו,
תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

בהצלחה!
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נספח א'
טורניר 2018 XL
חוקת משחקי קטרגל
 .1כללי
.1.1

משחקי הקט-רגל יהיו כפופים לחוקי ההתאחדות הבינלאומית בקט-רגל  fifaלמעט שינויים
המפורטים בתקנון זה.

.1.2

מספר השחקנים המרבי שאפשר לרשום בטופס הרשום הקבוצתי ובטופס המשחק –  7שחקנים
כלל מאמן

.1.3

בזמן המשחק יהיו במגרש  4שחקני שדה ושוער ( 5שחקנים בסה"כ) .בנוסף ,ימתינו מחוץ לקווי
המגרש  2מחליפים.

.1.4

רשאים להימצא במתחם המגרש בזמן המשחק:
.1.4.1

שחקני שתי הקבוצות (כולל את המחליפים) – לא יותר מ 7-שחקנים לכל קבוצה (כלל
מאמן ) ;

.1.4.2

השופטים;

.1.4.3

אנשי מזכירות;

.1.4.4

חובש\איש עזרה ראשונה;

.1.4.5

מנהל הטורניר וצוות ההפקה.

 .1.5חברי הקבוצה חייבים להיות בגילאים ( 16שנת לידה  )2000עד גיל  50בעלי אישור בריאותי בכתב

לשחק .לא יתקבלו שחקנים שהיו פעילים בשנה האחרונה בליגת העל.
.1.6

לא יירשם ולא ישחק שחקן אחד בשתי קבוצות שונות .לא תירשם קבוצה ביותר מבית אחד.

 .2תנאי המגרשים
.2.1

מידות המגרש :אורך  38-44מטר ,רוחב  19-22מטר (ניתן לשינוי בהתאם לתנאי המקום).

.2.2

מידות השערים :שערי כדוריד חוקיים עם רשת.

.2.3

כל המגרשים הנבחרים יהיו מצוידים בתאורה .המגרשים חייבים להיות במצב טוב שיאפשר
משחק עליהם (לפי החלטת שופט המשחק) ,עם סימונים לקווי המגרש ,אמצע המגרש ,רחבות
השערים ,ונקודות העונשין מ 6-מטרים וכן מקום מוסדר לקהל.

.2.4

המגרשים יהיו בעלי משטח נוקשה (לא דשא).
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 .3שיטה וזמני המשחקים
.3.1

כל הטורניר מלבד שלב א' ישוחק בשיטת נוק-אווט ("המפסיד יוצא") .ביטול ו\או דחייה של
משחק יאושרו אך ורק בהחלטת מנהל הטורניר.

.3.2

שלבי ההכרעה :
.3.2.1

שלב א' ( :)22-27/05/2018לפי הגרלה 32 .משחקים אשר ישוחקו במשך שישה ימים.
קביעת היריבות תהיה על-פי הגרלה שיערוך מנהל הטורניר .המנצחות עולות לשלב
מוקדמת ב'.

.3.2.2

שלב ב' ( 16 :)28-31/05/2018משחקים אשר ישוחקו במשך ארבעה ימים .קביעת
היריבות תהיה לפי המצחות בשלב א' .המנצחות עולות לשלב שמינית הגמר.

.3.2.3

שלב שמינית הגמר ( 8 :)01-03/06/2018משחקים ,אשר ישוחקו במשך יומיים,
המנצחות עולות למשחקי רבע הגמר.

.3.2.4

שלב רבע הגמר ( 4 :)05/06/2018משחקים ,אשר ישוחקו במשך יום אחד .המנצחות
עולות למשחקי חצי הגמר.,

.3.2.5

 2משחקי חצי-גמר ,ומשחק הגמר ( )10/06/2018ישוחקו ביום אחד .המנצחות
במשחקי חצי גמר ישחקו במשחק הגמר.

.3.3

אורך כל משחק הוא  2*7.5דקות (משחקי חצי הגמר והגמר יארכו  10*2דקות) עם הפסקה בת 3
דקות.

.3.4

ישנה אפשרות לקבלת פסק זמן של דקה בכל מחצית (אין לשריין פסקי זמן) ,לכל קבוצה פסק זמן
אחד בכל מחצית במשך דקה אחת בלבד.

.3.5

בכל השלבים ,במידה והמשחק מסתיים בשוויון בתום הזמן החוקי ,תתקיים הארכה בת 2*2
דקות ,ובמידה ולא הושגה הכרעה ,יתקיימו בעיטות עונשין מ 6-מטרים (שלוש בעיטות עונשין לכל
קבוצה) .במקרה של שוויון נוסף ,תינתנה בעיטות נוספות מ 6-מ' – אחת לכל קבוצה לסירוגין ,עד
להכרעה .תחילה יבעטו שחקנים שלא בעטו עדיין ,אח"כ לסירוגין השחקנים שבעטו את 3
הבעיטות הראשונות על-פי אותו הסדר.

 .4הופעה למשחקים
.4.1

על כל קבוצה להופיע לכל משחק עם טופס רישום קבוצתי מודפס ומלא על כל פרטיו (יש להכין
מספר עותקים של טופס הרישום הקבוצתי ולהביאו לפני תחילת המשחק לידי השופט).

.4.2

על כל שחקן להביא עימו את כרטיס השחקן שקיבל.

.4.3

השחקנים ילבשו תלבושת ספורט (ככל שיקבלו תלבושות ממותגות ,יהיו לחייבים ללבוש אותם
כתנאי להשתתפות במשחק) .התלבושת תהיה אחידה לכל קבוצה ,השוער יהא חייב ללבוש כפפות.
כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות (אחת בהירה ואחת כהה).

.4.4

כל קבוצה תבחר ראש קבוצה (קפטן) שיענוד סרט זיהוי .במידה שהקפטן אינו משחק ,יבחר
הקפטן מחליף אשר יענוד הסרט במקומו.
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.4.5

במידה וקבוצה לא מופיעה ביום המשחק ,תזוכה הקבוצה הנגדית בניצחון טכני ( )0 – 2על אותה
קבוצה.

 .5חוקה כללית
.5.1

אין הגבלה על מספר החילופים במהלך המשחק ,מתוך רשימת סגל השחקנים שהוגשה לשופט.
החילוף יעשה באישור השופט .שוער רשאי להחליף את תפקידו אך ורק בעת הפסקת המשחק
ולאחר הודעה מראש לשופט .השוער המחליף ילבש כפפות.

.5.2

התחלת משחק תהיה ממצב נייח מאמצע המגרש קדימה .הקבוצה המתחילה תוגרל על-ידי
השופט ,והפסידה תבחר צד במגרש .במחצית יוחלפו הצדדים ,והקבוצה שלא התחילה במחצית
הראשונה תתחיל את המחצית השנייה.

.5.3

חימום השחקנים יבוצע מחוץ למגרש המשחקים.

.5.4

על כל קבוצה להצטייד בכדור ולהעמידו לרשות השופט במידת הצורך.

.5.5

אין להשיג שער מבעיטת שוער וכדור חוץ.

.5.6

אין חוק נבדל.

.5.7

כדור שחוזר במכוון אל השוער משחקן קבוצתו ,בכל דרך שהיא ,יחזור לשדה המשחק רק ברגל.

.5.8

לשוער מותר להחזיק כדור בידיו כאשר הוא היחיד אשר מחדש את המשחק תוך  4שניות.

.5.9

החזרת כדור מהוצאת חוץ ,תתבצע ברגל בלבד ממקום שבו יצא הכדור (המגן יהיה במרחק של 4
מטר) .בעיטת קרן תבוצע ברגל ,כשהכדור מונח על הארץ (המגן עומד לפחות  3מטרים מהכדור).

.5.10

אין לשחק יחף ,ואין לשחק עם נעלי פקקים.

.5.11

כל שחקן שרשום בטופס יכול להחליף את השוער בבעיטות העונשין.

 .6שיפוט ומשמעת
.6.1

כל החלטה במהלך המשחק תוכרע על-ידי השופט הראשי של המשחק ,אשר ימונה על-ידי מנהל
הטורניר.

.6.2

קפטן הקבוצה (או מחליפו הנמצא במגרש) יהא היחיד הרשאי לדבר עם השופט במהלך המשחק.

.6.3

השופט יגיש למנהל הטורניר דוח משחק בתום כל משחק ובו יפרט את תוצאת המשחק ,שמות
שחקנים שקיבלו כרטיסים צהובים ואדומים ,ושחקנים שכבשו שערים וכן כל פעולה חריגה בקשר
עם המשחק.

.6.4

השחקנים מתחייבים לשחק בצורה הוגנת ,ספורטיבית ולשמור ככל הניתן על בריאותם ובריאות
שאר השחקנים .תיאסר החלקה אל הכדור (גליץ').

.6.5

שחקן המורחק בכרטיס אדום או בצהוב שני לא יוכל להמשיך במשחק .במקרה כזה שחקן מחליף
יצורף למשחק בתום  2דקות מהרחקת השחקן דלעיל ,או לאחר ספיגת שער חובה ,על-פי המוקדם
ביניהם.
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.6.6

שחקן אשר קיבל כרטיס אדום יורחק כמו כן גם מהמשחק הבא של קבוצתו.

.6.7

במצב של  5שחקנים המשחקים נגד  3והקבוצה הגדולה יותר מבקיעה שער ,יכולה הקבוצה בעלת
 3השחקנים להוסיף עוד שחקן  1בלבד.

.6.8

ועדת שיפוט ומשמעת
.6.8.1

ועדת שיפוט ומשמעת תכלול את מנהל הטורניר (עיסא חסדייה) ,מר וסים זייד ,ועו"ד
ערן כהן-ציון.

.6.8.2

במקרה של עבירת משמעת חמורה ,יובא השחקן בפני ועדת שיפוט ומשמעת (או נציג
מטעמה) לפני המשחק הבא של קבוצתו.

.6.8.3

ועדת שיפוט ומשמעת רשאית להרחיק שחקן ממספר משחקים ו/או מכל יתר משחקי
הטורניר בשל התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או בלתי הולמת.

.6.8.4

ועדת שיפוט ומשמעת רשאית להפחית נקודות מקבוצה ו/או להרחיקה מכל יתר משחקי
הטורניר ,בשל התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או בלתי הולמת של הקבוצה ,מנהליה ו/או
קהל אוהדים ו/או מי מטעמה.

.6.8.5

במקרה של מחלוקת או צורך בפרשנות התקנון ,יובאו הטיעונים להכרעת ועדת השיפוט
והמשמעת.
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נספח ב'

טורניר קטרגל XL
טופס הרשמה לקבוצות קטרגל
שם הקבוצה_________________ :

שם פרטי
 +משפחה

שמות שחקנים

שם קבוצה

טלפון נייד

1
(שוער)
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אזור

מייל

