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החלטה
לאחר ששמענו בהרחבה את נציגי שתי הקבוצות וכן את  1שופטי המשחק אנו פוסקים כדלקמן:
 .2אנו מזכים את הפועל ברנר מהעבירות המיוחסות לה.
 .1אנו מרשיעים את מאמן אשדוד נריה מניס בעבירות המיוחסות לו עפ"י דו"ח השופטים והודאתו בפנינו.
אנו גוזרים על המאמן קנס כפי בסך  .₪ 005וכן עונש הרחקה לשבועיים בפועל החל מהיום מכל פעילות.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
 .0אנו מרשיעים את מכבי אשדוד בעבירות המיוחסות לה וגוזרים עליה קנס כספי בסך .₪ 055
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
וכן עונש של עריכת משחק ביתי אחד ברדיוס של  05ק"מ מאשדוד וזאת על תנאי למשך שנה מהיום.
אשר לתוצאות המשחק-שופטי המשחק אישרו בפנינו כי המשחק לא הופסק בשל קטטה בין שחקני הקבוצות וכי
אם בכך היה מסתיים האירוע הם היו מחדשים את המשחק,אולי תוך הרחקת שחקנים ,מה שגרם להם להפסקת
המשחק ,היו כניסה של כ 0-אנשים שהם חשבו כי הם אוהדי שתי הקבוצות,בפועל התברר כי הינן בעלי תפקידים
בקבוצת אשדוד ולטענת אנשי אשדוד הם נכנסו על מנת להרגיע את הרוחות לשחקני קבוצתכם שהיו ללא מאמן
עקב הרחקתו.
יתכן כי אם עובדות אלו היו בידיעת השופטים הם היו שוקלים אם אכן להפסיק את המשחק או לחדשו לאחר
הוצאתם של אותם  0אנשים.
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מאחר והוברר לנו כי מדובר אך ורק ב 0-נציגי קבוצת אשדוד וכי לא היה אף אוהד או נציג של הפועל ברנר בשדה
המשחק הרי ברור שבמקרה זה לא הייתה כל סכנה של התפתחות קטטה בין אוהדי הקבוצות כפי שסברו שופטי
המשחק.
בנסיבות מיוחדות אלו אנו קובעים משחק חוזר שהוצאותיו יחולו על אשדוד ,הוצאות השופטים לדיון בפנינו בסך
 ₪ 055יחולו על מכבי אשדוד שישלמו אותם תוך חודש מהיום.
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