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בתשובה נא להזכיר
מס' 412/11
לכבוד
מכבי כרמיאל
נגד :מכבי כרמיאל-קט סל א'
אפקאר חמדאן(מאמנת)-מכבי כרמיאל-קט סל א'
יוסי אסדו-מכבי כרמיאל
אסף פרידמן-מכבי כרמיאל-נערים ב'
בגין :שיתוף שחקן שלא כדין,מעשה בלתי ספורטיבי,עבירה על תקנוני האיגוד ו/או על הוראה
מפורשת,השתתפות שחקן שלא כדין.
בית דין משמעתי מתאריך40/50/11:
בהרכב:
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הנאשמים :מכבי כרמיאל-קט סל א'
אפקאר חמדאן(מאמנת)-מכבי כרמיאל-קט סל א'
יוסי אסדו-מכבי כרמיאל
אסף פרידמן-מכבי כרמיאל-נערים ב'
החלטה
כתב האישום מיוחס לעבירה של שיתוף שחקן שלא כדין בקבוצת הקט סל של האגודה .הנאשמים בקבוצה
עצמה,מר אסדו מנכ"ל האגודה,מאמנת הקבוצה גב' חמדאן אפקאר והשחקן אסף פרידמן אשר לגביו נטען כי הוא
השחקן אשר שותף שלא כדין,הוברר כי לשחקן זה  8אחים תאומים צעירים ממנו בשנתיים העונים לשם גיל ויוסי
הרשומים ע"י הקבוצה כשחקני קט סל.
אסף עצמו איננו רשאי לשחק בליגה קט סל אלא בליגה לנערים ב' בה הוא רשום.
הפועל משגב העבירה תלונה לאיגוד לפיה השחקן אסף פרידמן שותף ב 4-משחקים של קבוצת הקט סל
של כרמיאל כנגד קבוצות משגב.
בעקבות תלונה זו הנאשמים הועמדו לדין.
בעת הדיון העיד בפני מר יוסף אסדו .הקבוצה הודתה בכתב כי השחקן אסף ,בשל טעות שותף באחד המשחקים
וכי הטעות היא של פקידת המועדון אשר חשבה שהוא רשאי לשחק בקט סל.
בעת הדיון הודה מר אסדו שלפחות במשחק שנערך ביום  80.4.1/השחקן שותף בפועל במשחק תחת שמו של
אחיו הקטן ממנו העונה לשם יוסי פרידמן.
מאמנת הקבוצה הגישה תצהיר לפיו היא טוענת שהיא מאמנת חדשה ואיננה בקיאה מספיק ברישום השחקנים.
כמו כן הוגש תצהירה של פקידת המועדון אשר טוענת כי התבלבלה ברישום  3האחים.
אני מזכה את מר יוסי אסדו מהעבירה המיוחסת לו ואני מקבל כי הוא אישית כמנכ"ל הקבוצה לא היה מעורב
במעשי שיתוף השחקן שלא כדין בנסיבות המתוארות בכתב האישום.
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אני מרשיע את יתר הנאשמים בעבירות המיוחסות להם וגוזר עונשים כדלקמן:
א .לאגודה הרשעה קודמת מיום  14.1.11בגין עבירות קודמות והיא נקנסה בסך של . ₪ 3555
חלפה כשנה מאז אותה עבירה ושוב מועמדת הקבוצה לפנינו באישומים דומים .אני גוזר על הקבוצה קנס
כספי בסך  ₪ 4555וכן קנס על תנאי בסך  ₪ 4555נוספים וזאת למשך שנתיים מהיום בגין עבירה של
שיתוף שחקן שלא כדין אשר במהותה שיתופו עם כרטיס מזויף או תחת שם אחר וכן הפסדים טכניים בכל
המשחקים בין מכבי כרמיאל לקבוצת הפועל משגב באשר שוכנעתי מהמצורף כי אכן השחקן שיחק בכל
המשחקים.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
ב .על המאמנת אפקאר חמדאן אני גוזר עונש הרחקה לשבועיים בפועל החל מעונת .851//12
ג .על השחקן אסף פרידמן אני גוזר עונש הרחקה ל 4-משחקים בפועל החל מעונת .851//12
ד .על הקבוצה להעביר מיידית את כרטיס השחקן וכרטיס המאמנת לאיגוד.
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