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בתשובה נא להזכיר
מס' 022/71
לכבוד
בני יהודה ת"א
מכבי תל אביב
נגד :בני יהודה ת"א (נערים א')
מכבי תל אביב (נערים א')
בגין :התפרצות לשדה המשחק,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים,אחריות שילוחית
להפסקת המשחק.
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הנאשמות :בני יהודה ת"א (נערים א')
מכבי תל אביב (נערים א')

החלטה
לאחר שמיעת השופט ונציגי ועדי הקבוצות הנאשמות אנו מחליטים להרשיע את  1הקבוצות בעבירות המיוחסות
להם .המדובר במגרש ביתי של קבוצת מכבי תל אביב אשר לה בשל כך מירב האחריות לדאוג לסדרנים שיוכלו
לשלוט על הקהל וכמובן למזכירות ראויה ומיומנת.
התברר כי הקבוצה המארחת כלל לא דאגה להמציא סדרנים במגרש וכן איישה את המזכירות בנערים צעירים
כדברי השופט "בני  ,"21דבר אשר גרם להפסקות ולשיבושים בניהול המשחק .בנוסף לכך אוהד מאוהדי מכבי תל
אביב הוא אשר פרץ למשחק מספר פעמים תוך צעקות הן כלפי השופטים והן כלפי שחקני וקהל הקבוצה האורחת
בני יהודה ת"א.
המשחק בסופו של דבר הופסק כדברי השופט בשל התנהגות קהלי  1הקבוצות אך גם לגרסת השופט הגורם
שהיה המקור למהומה שהתפתחה כאשר הביאה להפסקת המשחק טרם מועדו החוקי הוא אותו אוהד של מכבי
תל אביב.
לאור זאת גם העונש  ,יגזר על שתי הקבוצות יהא שונה.
על בני יהודה ת"א אנו מטילים קנס כספי בסך .₪ /05
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
וכן עריכת משחק ביתי אחד ללא קהל וזאת על תנאי למשך שנה מהיום.

-1-

על מכבי תל אביב ,לאור אחריותה המירבית ,אם כי לא הבלעדית לאירועי המשחק אנו גוזרים קנס כספי
בסך  .₪ 2055הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
וכן עריכת  1משחקים ביתיים ללא קהל בפועל החל מהיום.
בנסיבות המיוחדות של המקרה אנו קובעים משחק חוזר ולאור העונש שהוטל הוא ייערך ללא קהל אוהדים של
שתי הקבוצות .הוצאות השיפוט במשחק החוזר יחולו על מכבי תל אביב.
הוצאות השופט לדיון לפנינו בסך  ₪ 055יכוסה בחלקים שווים ע"י שתי הקבוצות תוך חודש מהיום.
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