
 

 

                                       TEL AVIV /15/12/1תל אביב  
  להזכיר נאבתשובה                                                                                            

             270/1/ 
  לכבוד

 
 מכבי רמת גן

 
 ילדים ב'-מכבי רמת גן/עמידרנגד:  
 ילדים ב'-מכבי רמת גן/עמידר -ליאור רובינשטיין         
 ילדים ב'-מכבי רמת גן/עמידר -גונן ליאם         

        
,אי ציות שופטי המשחקהעלבת  ,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים, התנהגות בלתי ספורטיביתבגין : 

 להוראות שופטי המשחק
  

 /1/1//1/  מתאריך: משמעתי בית דין                                                            
 

 לויןעו"ד  רויזןעו"ד        בהרכב:       
 

 ילדים ב'-מכבי רמת גן/עמידר: הנאשמת
 ילדים ב'-מכבי רמת גן/עמידר -ליאור רובינשטיין               

 ילדים ב'-מכבי רמת גן/עמידר -גונן ליאם              
 

 החלטה
 

בוצה הנאשמת מכבי ר"ג/עמידר מודה כי כאשר הורחק בשלב כלשהוא תפס את מקומו בתוך האולם מאמן הק
בנסיבות האלו אנו קובעים כי היציע, כך גם בעצם מעיד השופט,  במקום שהוא מעין כלוב זכוכית סגור במרומי

 הנאשם לא עזב את אולם המשחק כפי שנקבע בתקנון ולכן אנו מרשיעים אותו כדין.
 

 ₪ . 200קנס כספי בסך  הנאשםגוזרים על אנו 
 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

 

ציג הקבוצה לא הופיע לשולחן המזכירות ואיים על השופט. נהקבוצה נאשמת  בכך כי אוהד שלה בסיום המשחק ירד 
 ₪ . 300קנס כספי בסך  לדיון, בנסיבות אלו אנו מרשיעים את הקבוצה וגוזרים עליה 

 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
 

אתה שופט יינו בדו"ח השופט אשר גם אושר בפנינו כי השחקן הטיח בו מילים כמו "אשר לשחקן ליאם גונן, ע
 וזאת בסיום המשחק עת השופט פנה למזכירות והשחקן הלך לספסל. בזיון":

 
 השחקן מכחיש מכל וכל שהוא בכלל פנה לשופט ושהוא בכלל  לא היה בקרבתו.

(, העיד כי עם סיום המשחק הוא פנה אל השחקן הנאשם, אשר ממש בסיום 12מטעמו העיד שחקן הקבוצה בן גילו)
 יע, פנה לנאשם וביקש לנחמו ומכחיש מכל וכל כי הנאשם בכלל פנה לשופט.המשחק החטיא סל מכר

 
 לאחר שמיעת הדברים התעורר בלבנו ספק שמע  נפלה טעות בזיהוי הנאשם ולפיכך החלטנו לזכותו מחמת הספק.

 
לזכות  ₪  400ך סמאחר והרשענו את המאמן והקבוצה בדין תחויב הקבוצה לשלם את הוצאות השופט לפנינו ב

 איגוד שופטים תוך חודש מהיום.
 
 

 לויןעו"ד   (-)         רויזן(  עו"ד -)
 

  ילדים ב-עמידר-מכבי רמת גן/270דין/משמעתי/ה / בית20-/201/נפתלי/


