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 2018/12עונת  –כרטיס מאמן/מדריך ואישורים זמניים    הנדון:
 
באיגוד הכדורסל מאמנים ומדריכים נרשמו  2012/12ברצוני להודיעכם כי בעונת המשחקים  .1

 )ולא בארגון המאמנים(. בלבד
 

יך ואישורים זמניים שונים שיוצגו בפניכם למרות זאת, יהיו מספר סוגי כרטיסי מאמן/מדר .2
 (.4הסבר בסעיף ארגון המאמנים ) אובמגרשים, אשר הופקו ע"י איגוד הכדורסל 

 

בכל משחקי בדיקת כרטיסי מאמן/מדריך תחל ביום הראשון של מחזור המשחקים הראשון  .3
 , ללא יוצא מן הכלל.הליגות השונות

 
 :2012/12סי מאמן/מדריך, לעונת המשחקים להלן מובא בפניכם נוהל בנושא בדיקת כרטי .4

 
מאמן/מדריך יירשם בטופס המשחק ויורשה לאמן/להדריך  החל מעתה )ועד להודעה חדשה(

 הציג בפני שופטי המשחק בטרם פתיחת המשחק את אחד הטפסים הנ"ל: רק אם

 שהופק ע"י איגוד הכדורסל. 2012/12כרטיס מאמן/מדריך תקף לעונת המשחקים  .א

, 2017/12כרטיס/מאמן מעונת המשחקים  –, קרי מעונה קודמתן/מדריך כרטיס מאמ .ב
 שהופק ע"י איגוד הכדורסל או ע"י ארגון המאמנים. 

ע"י איגוד הכדורסל, יהיה למספר  בכתבאישור זמני, אשר יינתן למאמן/מדריך אך ורק  .ג
ת שהמאמן/מדריך הציג את תעודת הזהו בתנאיימים )כפי שיצויין באישור( ויהא תקף 

 שלו !

 

 במכתבי: 4ינהג עפ"י ההוראות המצויינות בסעיף  שלאמאמן/מדריך  .5

 

הוא אינו רשאי לתת  –)הן בעמידה והן בישיבה, קרי אינו רשאי לנהל את משחק קבוצתו  .א
הוראות/הנחיות לשחקנים בכל מהלך המשחק, מתחילתו ועד סופו, כולל: פסקי זמן, 

 הפסקות וכו'(.

 הוא לא יירשם בטופס המשחק .ב

 חל עליו איסור מוחלט לשבת בתחום הספסל, אלא ביציע בלבד. .ג

 חובה על השופט לציין זאת בדו"ח המשחק. .ד

 

 :הרחקת או לקיחת כרטיס מאמן/מדריךבהזדמנות זו, מובא בפניכם רענון נוהל בנושא  .6

 

 להשאיר כרטיס המאמן/מדריך שלו בשולחן המזכירות. חייב מאמן/מדריך .א
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אם הורחק מאמן/מדריך  –, קרי דין מאמן/מדריך שמורחק הינו כדין שחקן שמורחק .ב
 ע"י השופט !!  יילקחכרטיס המאמן/מדריך   –בעבירת הרחקה/פסילה 

)בתוספת הסימון המקובל  בעבירת הרחקה/פסילהאם מאמן/מדריך הורחק ונפסל  .ג
יס את כרט ולקחתעל השופט לציין זאת בדו"ח המשחק  חובה –להרחקה( 

 המאמן/מדריך.

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

 המאמן/מדריך.

 

 להזכירכם: .7

יכול לשמש כמאמן ו/או  אינומדריך  –עפ"י חוק הספורט דין עוזר מאמן כמאמן, קרי  .א
 )מליגה נוער ומעלה(. 11אמן בכל קבוצה בה גיל השחקנים הינו מעל גיל עוזר מ

סל בנות, ילדים -ב', קט-סל א' ו-קט  :לאמן או לשמש כעוזר מאמן בליגותמדריך רשאי  .ב
ב', ילדים לאומית, ילדות, נערים מחוזית, נערים לאומית, נערות ב' מחוזית ונערות ב' -א' ו

 לאומית.

נוער מחוזית, : אותן רשאי לאמן מדריך או לשמש כעוזר מאמןמאמן רשאי לאמן בליגות  .ג
נוער ארצית, נוער לאומית, נוער על, נערות א' מחוזית, נערות א' לאומית, ליגה ב' גברים, 

על -ליגה א' גברים ונשים, ליגה ארצית גברים ונשים, ליגה לאומית גברים ונשים, ליגת
 גברים ונשים.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 נפתלי גושן
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