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לכבוד
מכבי הוד השרון
נגד :מכבי הוד השרון -קט סל בנות
עמרי ידיד(מאמן) – מכבי הוד השרון – קט סל בנות
בגין :התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים ,עבירה על תקנוני האיגוד ו2או על הוראה
מפורשת ,התנהגות בלתי ספורטיבית.
בית דין משמעתי מתאריך0/70/71/:
בהרכב:

עו"ד עמיאל
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הנאשמים  :מכבי הוד השרון -קט סל בנות
עמרי ידיד(מאמן) – מכבי הוד השרון – קט סל בנות
החלטה
הקבוצה הועמדה לדין שכן בעקבות פניית השופט למאמן שירחיק אוהד מהיציע,
לא פעל המאמן עפ"י הוראה זו ,ולפיכך ובהמשך לכך המשחק הופסק ע"י השופט,
בנוסף לאחר סגירת הטופס נכתב בדו"ח השופט כי אותו הורה פנה אליו בדברים
בוטים.
בדיון בפנינו טען המאמן כי לא ידע שעליו לציית להוראת השופט כשזה מבקש ממנו
להרחיק אוהד ולטענתו אי הרחקת האוהד הייתה בתום לב ומבלי שהתכוון לזלזל
בשופט.
השתכנענו כי אכן כך הדבר ,אין בכך כדי לגרוע מכך שנהג שלא כפי שהיה
צריך לנהוג ,אך יש בכך כדי להשפיע על העונש.
מטעם הקבוצה העיד האוהד שטען כי השופט פנה אליו ודרש ממנו לצאת בעקבות
אירוע קודם ביניהם שלושה שבועות לפני כן ,לטענתו לא התנהג באופן המצדיק את
הרחקתו ,האוהד אישר כי הלך אחרי המאמן למכוניתו ואמר לו כי הוא ידאג שהשופט
לא ישפוט יותר.
לטענתו הדברים נאמרו לאחר שהשופט אמר לו שאביו והוא פרובוקטיביים.
אנו רואים בחומרה את התנהגות האוהד אשר היה צריך לעזוב את היציע כשהשופט
הורה לו לעשות כן בלי קשר אם לדבר היה הצדקה או לא.
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רדיפתו אחרי השופט למכוניתו והדברים הבוטים שאמר לו ,מבלי כל קשר
לדברים שהשופט אמר לו לטענתו – הינה התנהגות קיצונית לשלילה.
בנסיבות אלו ,אנו מרשיעים את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם.
על המאמן אנו גוזרים עונש הרחקה לשבועיים על תנאי למשך שנה מהיום.
על הקבוצה אנו גוזרים קנס כספי בסך .₪ 055
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
בנסיבות המקרה ומאחר ומדובר בקבוצת קט סל אנו קובעים משחק חוזר כשהוצאות
המשחק החוזר כולל הוצאות הנסיעה של הקבוצה האורחת יחולו על הנאשמת.
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