
 

 

2012דצמבר  8     לכבוד      

 

_________ 
 א.ג.נ.,

 רענון נוהל –הרחקת שחקן/מאמן/מדריך    הנדון:
 

מנת למנוע תקלות עתידיות, להלן מובא בפניכם רענון נוהל בנושא הרחקת שחקן ו/או לקיחת -על .1
 כרטיס מאמן/מדריך:

 

 הרחקת שחקן .א
אין צורך בלקיחת  –ו/או טכניות  אם שחקן יורחק לאחר שביצע שתי עבירות בלתי ספורטיביות

 כרטיס השחקן ובדיווח בדו"ח השופט.
 הנוהג יהיה כפי שקורה לגבי הרחקת מאמן עקב שתי עבירות טכניות.                

כמובן, שאם אותו שחקן מסרב לצאת וגורם להתנהגות בלתי ספורטיבית או העלבת שופט מעבר 
 רשאי השופט לקחת את כרטיסו ולהתלונן נגדו בדו"ח. לביצוע שתי העבירות הבלתי ספורטיביות,

שהשופט חתם על טופס המשחק אירעו אירועים נוספים חריגים של  לאחראם בסיום המשחק 
 שחקן או מאמן או מדריך, על השופט לקחת את כרטיסו ולצרפו לדו"ח המשחק.

 ן זאת בדו"ח המשחק.על השופט לציי חובהאם הקבוצה מסרבת לתת את הכרטיס,                 
 

 לקיחת כרטיס מאמן/מדריך .ב

 להשאיר כרטיס המאמן/מדריך שלו בשולחן המזכירות. חייב מאמן/מדריך (1

  אם הורחק מאמן/מדריך –, קרי דין מאמן/מדריך שמורחק הינו כדין שחקן שמורחק (2
 ע"י השופט !!  יילקחכרטיס המאמן/מדריך   –בעבירת הרחקה/פסילה 

)בתוספת הסימון המקובל  בעבירת הרחקה/פסילהונפסל  אם מאמן/מדריך הורחק (3
 את כרטיס המאמן/מדריך. ולקחתעל השופט לציין זאת בדו"ח המשחק  חובה –להרחקה( 

בגין עבירה טכנית שניה אישית נגדו, או שלישית  הרחקה מנהלתיתאם מאמן/מדריך הורחק  (4
 לקחת את כרטיס המאמן/מדריך. ואיןלציין זאת בדו"ח המשחק  אין –נגד הספסל 

 

 מיקום של מורחקים בעת ביצוע עונש ההרחקה:להלן תזכורת של תקנון האיגוד לגבי  .2
בעל תפקיד, לרבות מאמן וכן שחקן שנענש בהרחקה ממשחק/ים, ע"י בית הדין או בענישה 

הל אוטומטית, רשאי להימצא במהלך המשחק לרבות במחצית, אך ורק בתחומי היציע המיוחד לק
הרחב, ולא במקום אחר בתחומי המגרש. לא ישתתף כל בעל תפקיד, מאמן או שחקן שהורחק במהלך 

 משחק ו/או ע"י בית הדין כאמור לעיל, בטקס חלוקת פרסים ומדליות.

 

 ברצוני להזכירכם כי: .3
 לשופט סמכות להרחיק שחקן/ית מהמגרש בשל התנהגות בלתי ראויה.  .א

 .הוא למעשה מוותר על זכותו לכך/ה לעברו בזלזול, אם שופט לא מרחיק שחקן/ית שצעק .ב

להחזיר לקבוצה את כרטיס  איסור מוחלטחל על השופט  –אם שחקן/מאמן/מדריך הורחק  .ג
 השחקן/מאמן/מדריך, גם אם הם הביעו התנצלות.

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 נפתלי גושן
 רכז הליגות
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