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בתשובה נא להזכיר
מס' 2381/

לכבוד
מ.ס .יהלום ר"ג
הפועל אזור
נגד :מ.ס .יהלום ר"ג
הפועל אזור

בגין :התנהגות בלתי ספורטיבית,התפרצות לשדה המשחק,התנהגות בלתי ספורטיבית
של אוהדים,התפרעות אוהדים,פגיעה בשחקן יריב,הפרת סדר,התנהגות בלתי הולמת

בית דין משמעתי מתאריך3281181/:
בהרכב:

עו"ד עמיאל

עו"ד לוין

הנאשמות :מ.ס .יהלום ר"ג
הפועל אזור
החלטה
צפינו בסרטון המשחק ושמענו את השופט בדיון שנערך בשבוע שעבר וכן את נציגי הקבוצות והשחקן ערן סער
והגענו לכלל מסקנות כדלקמן:
 ./השחקן ערן סער פגע פיזית בשחקן מס'  /1של אזור-גם אם היינו מקבלים את גרסתו של ערן סער כי אכן ניסה לפגוע
בשחקן היריב בנגיחה אך הדבר לא עלה בידו שכן שחקן זה נרתע וזז אחורה ,עדין מדובר במעשה חמור.
 .8שחקן מס'  /1של אזור –גיא אנג'ל פגע בתגובה לפגיעה בו בערן סער.
 .3בהמשך לכך התנפלו מספר שחקנים של אזור על השחקן ערן סער ופגעו בו פיזית ,וכן אחד האוהדים הטיח בראשו
כדור.

 .1בהמשך לכך התפתחה תגרה בין שחקני שתי הקבוצות ובהמשך לתגרה ירדו מספר אוהדים של הפועל אזור
המארחת מהיציע ,נכנסו לשדה המשחק והקטטה נמשכה עד להפרדת הכוחות.
 .5מהסרטון ניתן להבחין כי במסגרת הקטטה שחקן מס'  83של אזור-חיים שמאילוב בעט בשחקן של יהלום
ר"ג .בנסיבות אלו אנו מרשיעים את כל הנאשמים בעבירות המיוחסות להם:

אשר לעונש:
א .על השחקן ערן סער אנו גוזרים עונש הרחקה ל 3-משחקים בפועל מהיום ו 3-משחקים על תנאי למשך
שנתיים מהיום .שחקן זה החל במעשה האלימות ולפיכך היה מקום להטיל עליו עונש כבד יותר אך
התחשבנו בפגיעה הפיזית שספג משחקני הפועל אזור ולא מיצינו איתו את הדין .כן לקחנו בחשבון את
עברו הנקי במשך שנים רבות של פעילות בענף.
ב .על השחקנים גיא אנגל וחיים שמאילוב אנו גוזרים על כל אחד מהם עונש הרחקה ל 3-משחקים בפועל
מהיום ו 8-משחקים על תנאי למשך שנה מהיום.
שתי הקבוצות לקחו חלק באירוע האלים בעקבותיו החליט השופט שאין מקום להמשיך במשחק ולכן אנו
קובעים ששתי הקבוצות אשמות בהפסקת המשחק ולכן תוצאתו תהיה הפסד טכני לכל אחת מהם-הפסד טכני
כפול שמשמעו  0:0ללא נקודות.
אשר לעונש:
על הפועל אזור שהיא הקבוצה הביתית ורק קהל האוהדים שלה פרץ למגרש ושחקניה הגיבו באופן בלתי
מידתי לפגיעתו של ערן סער בגיא אנגל ,אנו גוזרים קנס כספי בסך .₪ /300
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
בנוסף ,קיום  8משחקים ביתיים ללא קהל בפועל מהיום ו 8-משחקים ביתיים ללא קהל על תנאי למשך שנה
מהיום.
על מ.ס.יהלום ר"ג -אנו גוזרים קנס כספי בסך . ₪ 200
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
הוצאות השופט לדיון בפנינו בסך  ₪ 100ישולמו שווה בשווה בין הקבוצות ( ₪ 800כל קבוצה) ישירות לאיגוד
וזאת תוך  30יום מהיום.
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