 .1וועדת המשחקים (ליגה וגביע) -תפקידים וסמכויות
.1.1
.1.2

.1.3
.1.4
.1.5

.1.6

.1.7

.1.8
.1.9
.1.10
.1.11
.1.12
.1.13
.1.14
.1.15
.1.16

וועדת המשחקים תהיה מורכבת משתי חברות הנהלה כאשר אחת
מחברות ההנהלה תשמש כ -יו"ר ,רכז ליגה וגביע באיגוד ,וחבר נוסף
שימונה ע"י הנהלת האיגוד במידת הצורך.
וועדת המשחקים תמנה תת וועדה בראשה יעמוד המנהל המקצועי של
האיגוד ,מנהל הליגה וגביע ועוד חברת הנהלה  ,שתטפל בתלונות של
קבוצות  ,שחקניות  ,מאמנים ושופטים לרבות ערעורים בהתאם לתקנון
וועדת המשחקים ותקנון הענישה .
וועדת המשחקים תנהל את כל המשחקים המאורגנים ע"י האיגוד.
וועדת המשחקים הינה גוף האכיפה לקיום תקין של שלל הפעילויות של
איגוד הכדורשת .
וועדת המשחקים היא הגוף המחליט לגבי אופן הטיפול בפניות המגיעות
לשולחנה לדוגמא :העברת תלונה לוועדת משמעת/היועץ המשפטי- ,
לקבלת הבהרות מהשופטים ,לבטל תוצאת משחק ,לקבוע משחק חוזר
ואפילו ניצחון טכני.
וועדת המשחקים מהווה את הגוף לפניות שופטים כנגד קבוצות ,בעלי
תפקידים בקבוצות ועוד כמו כן קבוצות כנגד שופטים  ,ומשקיבלה את
מענה הקבוצות ו/או השופטים  ,מחליטה על המשך הטיפול.
וועדת המשחקים רשאית לשאול ולקבל הסבר מכל שופט על אי קיום
הנחיות וועדת המשחקים ע"י שופטים ,או החלטות בניגוד לחוקה גם ללא
פנייה של גורם אחר.
וועדת המשחקים רשאית לשאול ולקבל הסבר מקבוצות על אופן
התנהלותן הן בתחום המתקנים והן בהתנהלות הספורטיבית.
כל פנייה תלונה ובקשה חייבת להגיע לטיפול של וועדת המשחקים
במקרה של פניית ועדת המשחקים ותת הועדה  ,לשופט ו/או לקבוצה ו/או
למאמן/ת חובה למסור את תשובתם תוך  5ימים מיום קבלת הפנייה.
וועדת המשחקים תעביר את התשובה לאחר דיון במסגרתה וקבלת
ההחלטה לגורם המבקש.
וועדת המשחקים יכולה שלא להסתפק ו/או להסכים לתשובה המתקבלת
ולטפל מטעמה היא.
בסמכות וועדת המשחקים לזמן לשימוע כל בעל תפקיד לרבות  ,שחקניות
 ,מאמנים  ,שופטים ראשי קבוצה ועוד .
בסמכות וועדת המשחקים לזמן כל בעל תפקיד לרבות  ,מאמנים שחקניות
ושופטים לוועדת משמעת.
בסמכות וועדת המשחקים להעמיד בפני וועדת המשמעת קבוצה ,בעל
תפקיד בקבוצה ,שחקן ומאמן גם לאחר אישור תוצאת המשחק.
לשם ניהול המשחקים ,תמלא וועדת המשחקים את התפקידים הבאים:
 .1.16.1עריכת לוחות משחקים לליגות השונות ופרסומם.
 .1.16.2עריכת שינויים בלוחות המשחקים ופרסומם ,בכפיפות
להוראות תקנון זה והחלטות הנהלת האיגוד בעניין מבנה
הליגות ושיטת המשחקים.

.1.16.3
.1.16.4
.1.16.5

.1.16.6

.2

דחיית משחק או מחזור משחקים מחמת מזג אוויר ו/או כוח
עליון אחר וקביעת מועדים חדשים למשחקים שנדחו.
אישור תוצאות המשחקים על סמך דו"חות שופטי המשחקים
ופרסום התוצאות הנ"ל.
דיון והחלטה בערעורים המוגשים ע"י קבוצות על תוצאות
המשחקים ידונו בתת ועדת המשחקים בפורום של לפחות
שני חברי הועדה .לאחר קבלת התייחסות מנציגי הקבוצות
ושופטי המשחק ,התייחסות זאת תועבר לוועדת המשחקים
לא יאוחר מאשר  5ימים מיום פניית הועדה אליהם.
היה וועדת המשחקים/תת הועדה מצאה כי בעלי תפקידים
חרגו מסמכותם ,תהא רשאית להעמיד אותם בפני וועדת
משמעת ו/או לפסוק להם עונשים בהתאם לאמור בהמשך
בסעיף .

ערעורים על תוצאות המשחקים
ערעור על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אל ועדת המשחקים אך ורק
.2.1
ע"י אחת הקבוצות אשר השתתפה במשחק נשוא הערעור ובתנאי שיוגש
תוך  72שעות ממועד סיומו של המשחק.
תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית ,לאחר  72שעות ממועד סיומו,
.2.2
אלא אם כן הוגש ערעור כאמור לעיל או ששופט המשחק ציין הערה
העלולה להשפיע על אישור תוצאות המשחק.
אישור אוטומטי של תוצאות משחק אינו מהווה החלטה של וועדת
.2.3
המשחקים  ,ולא תהא קבוצה רשאית להגיש ערעור על החלטת ועדת
הליגה לאשר את התוצאה כפי שנקבע ע"י שופט המשחק ,באם לא
הגישה הקבוצה ערעור במועד הנקוב בס'  2.1לעיל.
קבוצה תהא רשאית לערער בפני בית הדין העליון אך ורק על תוצאת
.2.4
משחק שנקבע לאחר דיון בערעור וועדת המשחקים ולא על תוצאות
המשחקים אשר אושרו אוטומטית כאמור בס'  2.2לעיל.
ועדת המשחקים תדון בכל ערעור אשר הוגש לה במועד האפשרי
.2.5
המוקדם ביותר לאחר הגשת הערעור ,ולא יאוחר משבוע לאחר יום
הגשת הערעור ותפרסם את ההחלטה ,בתוך שבוע ימים מיום הדיון
בערעור.
ערעור וועדת המשחקים יוגש בכתב לתיבת הדואר האלקטרוני של
.2.6
ועדת המשחקים ויכלול את כל הנימוקים לערעור .וועדת המשחקים
תדון אך ורק בעניינים אשר פורטו בכתב הערעור.
ועדת המשחקים תאשר לקבוצה המערערת את הגשת הערעור וכן
.2.7
תמציא העתק מכתב הערעור לקבוצה היריבה.
על הקבוצה המערערת לציין בכתב הערעור את שמות וכתובות העדים
.2.8
אשר ברצונה להשמיע בעת הדיון בערעור .וועדת המשחקים תחליט אם
לשמוע עדים אלה או לא.
קבוצה אשר רוצה להשמיע עדות שופט או שופטי המשחק בפני וועדת
.2.9
המשחקים  ,חייבת להגיש בקשה מנומקת לכך ,במצורף לכתב הערעור.
ועדת המשחקים תדון בבקשה ותחליט אם יש מקום להיעתר לה.
 .2.10הדיון בבקשה להזמנת שופט או שופטי המשחק למתן עדות וכן שמיעת
עדותו של שופט או שופטי המשחק ,יערך בלא נוכחות הצדדים .כל עדות
אשר ניתנה ע"י שופט תירשם במדויק בפרוטוקול ,אשר יועמד לעיון
הצדדים לצורך הדיון בערעור.

.2.11
.2.12

קבוצה או אגודה תהיה רשאית להיות מיוצגת בפני הועדה ,אך ורק ע"י
ראשת הקבוצה ו/או שחקנית פעילה שנבחרה ע"י הקבוצה  ,וזאת
כרשום בטופס ההרשמה של הקבוצה לעונת המשחקים השוטפת.
קבוצה אינה יכול להגיש ערעור על תוצאות משחק אשר לא השתתפה
בו ,וועדת המשחקים לא תדון בערעור שהוגש ע"י צד שלישי כלשהו.

.3

ערעורים על החלטות ועדת המשחקים
על החלטות ועדת המשחקים ניתן לערער בפני ביה"ד העליון של
.3.1
האיגוד ,בהתאם להוראות תקנוני האיגוד.
כל ערעור על החלטת ועדת המשחקים יוגש לאיגוד ,מודפס ב5-
.3.2
העתקים .לכתב הערעור תצורף אגרת ערעור ,בסכום כפי שייקבע מעת
לעת על ידי הנהלת האיגוד.
ערעור על החלטת וועדת המשחקים חייב להיות מוגש בתוך שבעה
.3.3
ימים מיום פרסום ההחלטה עליה מערערים .התאריך הקובע לגבי
פרסום ההחלטה יהא התאריך המוטבע על קבלת הדואר הרשום או
הפקס או הדואר האלקטרוני המודיע על ההחלטה לאגודה המערערת
או לאגודה המשיבה או היום בו פורסם החוזר ובו ההחלטה עליה
מערערים.
ועדת המשחקים תיוצג בפני ביה"ד ע"י פרקליט האיגוד או מי מטעמו.
.3.4

.4

ישיבות ועדת המשחקים
ישיבות ועדת המשחקים תתקיימנה בתדירות עפ"י הצורך ,כפי שייקבע
.4.1
ע"י מזכיר הועדה/יו"ר הוועדה.
ישיבות ועדת המשחקים תהיינה חוקיות אם השתתפו בה לפחות שניים
.4.2
מבין חברי הוועדה.

.5

ועדת המשחקים באמצעות תת הוועדה  ,תדון בכל עבירת משמעת שעבר חבר/ה
ו/או ספורטאי/ת ו/או שופט/ת ו/או כל ממלא תפקיד אחר באיגוד הכדורשת
הועדה רשאית להטיל ,בין השאר ,את העונשים האלה:
 נזיפה . אזהרה. השעיה. קנס כספי. העמדה בפני וועדת משמעת של האיגוד . -כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי העמותה ומהותה .

