תל אביב TEL AVIV 31/50/3/

בתשובה נא להזכיר
מס' 161/11

לכבוד
הפועל מרום הגליל
נגד :הפועל מרום הגליל-נשים

בגין :שיתוף שחקן שלא כדין ,התנהגות בלתי ספורטיבית ,מעשה בלתי ספורטיבי ,עבירה על
תקנוני האיגוד ו/או על הוראה מפורשת.
בית דין משמעתי מתאריך10/00/11:
בהרכב:

עו"ד רויזן

עו"ד עמיאל

הנאשם :הפועל מרום הגליל-נשים

החלטה
דחינו את הדיון להיום עקב הכחשת הקבוצה על האמור בכתב האישום בדבר שיתוף
שחקנית תחת זהות בדויה.
זימנו את השופט אלון פניני על מנת לאפשר את הזיהוי הוודאי ,הקבוצה הנאשמת לא
הופיעה לדיון וגם לא השחקנית שנדרשה להגיע עם תעודת זהות ולא נתקבל כל הסבר לאי
הופעתה.
השופט חזר על גרסתו ומשהוצג לו העתק מכרטיס השחקנית חזר וטען שלא זו השחקנית
שהתייצבה למשחק.
אנו נותנים משקל לזיהוי השופט אך לאור העובדה שמדובר בתמונה שבה מצולמת
השחקנית במלוא גופה ולא רק פניה הרי שיתכן שלא די בזיהוי זה ואולם כפי שתיאר השופט
לאחר שפנה לשחקנית וביקש ממנה להזדהות היא נחפזה לעזוב את האולם ובעקבות כך
גם יתר שחקניות הקבוצה-להתנהגות זו כמו גם להמנות נציגי הקבוצה והשחקנית מלהגיע
לדיון אנו נותנים משקל ראוי שדי בו כדי לקבוע שאכן הקבוצה "זייפה" את השחקנית
ששיחקה בפועל.
לפיכך אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירה המיוחסת לה.
מכיוון שלא נמסר לנו מי השחקנית ששיחקה בפועל אנו חייבים לצאת מהנחה שמדובר במי
שאיננה רשאית לשחק מבחינת איגוד הכדורסל-הווה אומר שאין לה בדיקה רפואית
מתאימה.
המדובר במשנה חומרה.

-2אנו גוזרים על הקבוצה קנס כספי בסך  ₪ 0211והפסד טכני.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
כמו כן ,תישא הקבוצה בהוצאות השופט אלון פניני לדיון בפנינו בסך  ₪ 011שישולמו ישירות
ע"י הקבוצה לאיגוד תוך  01יום.
בשולי הדברים ברצוננו להפנות את תשומת הלב הגורמים המתאימים באיגוד הכדורסל לכך
שתמונת השחקנית בכרטיס השחקן מקשה מאוד על זיהויה-אנו ממליצים כי האיגוד יקפיד
שהתמונה שעל כרטיס השחקן תהיה של פני השחקן בלבד באופן המאפשר זיהויו באופן
בטוח.

( )-עו"ד רויזן

( )-עו"ד עמיאל
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