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בתשובה נא להזכיר
מס' 4581/

לכבוד
הפועל רמת גן8גבעתיים (לאומית)
נגד :הפועל רמת גן/גבעתיים,
נועם לייש (הפועל ר"ג/גבעתיים),
מתן חרוש (מאמן – הפועלר"ג/גבעתיים),
עומר כהן (הפועל ר"ג/גבעתיים),
נמרוד כהן (יו"ר – הפועלר"ג/גבעתיים)

בגין :אי קיום חובות הקבוצה הביתית ,התנהגות בלתי ספורטיבית ,התפרעות ,תיגרה ותקיפה,
התפרצות לשדה המשחק ,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים ,התפרעות אוהדים ,אי
מתן הגנה לשופט ולקבוצה אחרת ,אי ציות להוראות שופטי המשחק ,עבירה על תקנון
האיגוד ו/או הוראה מפורשת ,העלבת שופטי המשחק ,הפרת סדר

בית דין משמעתי מתאריך0/80281/:
בהרכב:

עו"ד האוזנר

עו"ד רויזן

הנאשמים :הפועל רמת גן/גבעתיים ,נועם לייש (הפועל ר"ג/גבעתיים),
מתן חרוש (מאמן – הפועל ר"ג/גבעתיים),
עומר כהן (הפועל ר"ג/גבעתיים),
נמרוד כהן (יו"ר –הפועל ר"ג/גבעתיים)
החלטה
נועם לייש – השחקן הנאשם מודה כי לא פינה לגמרי את יציעי המגרש וכי עמד בתוך האולם ממש בגבול שבין
האולם והמדרגות למנהרה והסתכל על המשחק .בשל כך אנו מרשיעים אותו רק בעבירה של אי ציות להוראות
שופטי המשחק.
אנו מזכים אותו מיתר האישומים מאחר ושוכנענו מהסרטון שהוצג בפנינו שהנאשם לא עבר עבירה ומסייע
לדבר מכתב של מאמן גליל עליון ,אבישי גורדון מיום .20/20/1/
אנו גוזרים על הנאשם קנס כספי בסך  .₪ 052הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה
הפרת הוראות התקנון.
והרחקה ל 0-משחקים על תנאי למשך שנה מהיום בגין עבירה של אי ציות להוראות שופט המשחק.
עומר כהן – ה נאשם מודה שנכנס למגרש וגם בסרטון נראה כי פנה בנחישות יתרה למרכז ההתקהלות כפי
שנראתה בסרטון ונראה כי הוא מעורב במהומה שנוצרה – הנאשם הודה והתנצל על האירוע ואנו מרשיעים
אותו בסעיף של התנהגות בלתי ספורטיבית ומזכים אותו מעבירה של הפרת סדר.
אנו גוזרים על הנאשם עונש הרחקה מכל פעילות ל 0-משחקים אחד בפועל החל מהיום ואחד על תנאי למשך
שנה מהיום.
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מתן חרוש – בהתחשב בדברי הנאשם לפיהם הודה בפניה לשופטים בתום המשחק תוך אמירה בין היתר בדבר
חד צדדיות בשיפוט בו הם נקטו – אנו מרשיעים אותו בהתנהגות בלתי ספורטיבית ומזכים אותו מיתר
האישומים.
הנאשם פעיל במסגרות שונות במשך שנים רבות הן בקבוצות והן באיגוד הכדורסל ללא הרשעות קודמות,
המיוחס אליו איננו חמור והנאשם הביע התנצלותו.
אשר על כן ,אנו גוזרים עליו עונש של נזיפה בלבד.
נמרוד כהן – בהתחשב בהודאתו לפנינו ולאור האמור בדו"ח המשקיף והשופטים אנו מרשיעים אותו בעבירות
של העלבת שופטי המשחק ,התנהגות בלתי ספורטיבית ואי ציות להוראות שופטי המשחק.
המדובר ביו" ר קבוצה וממנו צריך לצפות לשמש דוגמה ולהתנהגות אשר תשקף שיתוף פעולה עם שופטי
המשחק גם אם השופט לא נשא חן בעיניו.
אנו גוזרים עליו קנס כספי בסך  .₪ 1,/22הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת
הוראות התקנון.והרחקה בפועל מכל פעילות ל 0-משחקים מקבוצה זו.
אשר לקבוצה – אנו מרשיעים אותה עפ"י הודאתה בעבירות של התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים,
התפרצות לשדה משחק של אוהדים ,התפרעות אוהדים ואנו מזכים אותה מיתר סעיפי האישום.
המעשים המתוארים בדו"ח השופט ודו"ח המשקיף חמורים בעינינו וראוי לציון בין היתר לא רק את התפרצות
האוהדים ,כפי שראינו בסרטון אלא גם זריקת חפצים לרבות זריקת ארגז ומצית לכיוון המגרש ושחקני גליל
עליון וכן יריקות וקללות שהופנו לעבר שחקני הקבוצה היריבה.
מעשים אלו מ קומם לא יכירם בשדה המשחק ובכלל ויש לתת לכך ביטוי בעונש.
טרם שנגזור את הדין כי נגד הקבוצה תלויים ועומדים עונשים על תנאי שנגזרו ב 02/11/10 -וב.00/2//10 -
לאור כל האמור לעיל אנו גוזרים על הקבוצה את העונשים כדלקמן:
א .עונש של עריכת משחק ביתי אחד מהיום ללא קהל.
ב .עונש של עריכת משחק ביתי אחד נוסף ברדיוס של  52ק"מ ממגרשה הביתי של הקבוצה עם קהל.
עונש זה מהווה הפעלה של עונש על תנאי ,מיום .02/11/10
ג .קנס כספי בסך  ₪ 12,222בפועל שסכום זה כולל את הפעלת עונש על תנאי של קנס בסך  ₪ 2,222שנגזר על
הקבוצה מיום .00/2//10

( )-עו"ד רויזן

( )-עו"ד האוזנר

