
 

 

קטגוריית אפרוחים וקטגוריית בחוקה בסיסית כללים ל 10
 ילדים

הכללים הבסיסיים הם חלק מהחוקה הבינלאומית של משחק הפטאנק , בכל  .1
מצב יש ללמד ולעזור לשחקנים ללמוד את הכללים. כללים אלו הם ללמידה 

 חלים עליהם חוקי עונשין או אזהרה . ולא
 

  מספר כדורים  .2
 

 
 לקבוצה   מספר כדורים לשחקן  

 
 שלושה כדורים  שחקן יחיד 

 
 שלושה כדורים 

 שלושה כדורים לכל אחד  זוג שחקנים 
 

 שישה כדורים

 שישה כדורים  שני כדורים לכל אחד  שלושה שחקנים 
 

 

 (קושונה כדור מטרה )מרחק  .3

 
 מרחק  קטגוריה 
 מ'  4-7 אפרוחים

 מ'  5-8 ילדים 
 מ'  6-9 קאדט

 

 עיגול זריקה  .4

 

 קבוצה שזכתה בהגרלה מסמנת את מקום המעגל. .א

 מקום המעגל מטר מכל מכשול ) עץ, קו סימון וכ"ו(. .ב

 (הקושנהכדור המטרה )להיות בהתאם למיקום  חייבמיקום המעגל  .ג
 במשחקון האחרון. 

 מעגל המטרה.שחקן זורק רגליו יהיו בתוך  .ד

 שחקן זורק שתי רגליו על הקרקע . .ה
 

 יקום כדור המטרה )הקושונה (מ .5

 למגרש בהתאם למרחק הקטגוריה  ייזרקכדור המטרה  .א

 ס"מ 50 לפחות כדור המטרה ליד מכשול או קו מסומן חייב להיות  .ב

 מ'  1 לפחות  כדור המטרה ליד קצה המגרש הרחוק חייב להיות .ג

 כדור המטרה נזרק פעם אחת על ידי הקבוצה  .ד

כדור המטרה לא בהתאם לסעיפים הקודמים יונח במקום חדש על ידי  .ה
 . 3הקבוצה היריבה בטווח החוקי בהתאם לסעיף 

 



 

 

 

 כדור משחק  .6

 

 הכדור הראשון על ידי הקבוצה שזכתה בהגרלה . .א

 המשך המשחק על ידי הקבוצה שהנקודה לא אצלה . .ב
 

 כדור שהוזז .7

 

טרה או אחד הכדורים במגרש, מאו שחקן בקבוצה המזיז את כדור ה קבוצה .א
  .באופן המשפיע על המדידה , מאבד את הנקודה

  .יחליט באופן שקולהשופט  ,שופט המזיז את כדור המטרה או כדור .ב
 

 הרמת כדורים  .8

 

 אסור לשחקן להרים כדורים לפני סיום משחקון .א

 ניקוד פסוליםבסיום משחקון כל כדור שהורם לפני הסכמה על  .ב

שחקן שאוסף את כדוריו מהמגרש כאשר לחבריו יש עוד כדורים , הם לא  .ג
 יורשו לזרוק אותם 

 

 מדידה  .9

 

 , חל איסור למדוד בעזרת הרגליים.מדידה מתבצעת על ידי מטר  .א

 מדידה לקביעת נקודה תתבצע על ידי שחקן ששיחק אחרון .ב

 מדידה על ידי שופט תהיה החלטתו סופית. .ג
 

 התנהגות  .10

 

על הקהל והשחקנים לשמור על שקט בזמן שיש שחקן בתוך מעגל  .א
 הזריקה .

 שחקני הקבוצה השנייה עומדים בצד מעבר לכדור המטרה. .ב

 שחקני הקבוצה השנייה אסור להם לזוז, לדבר או לעשות רעש. .ג
  

 

 


