בית הדין למשמעת של ליגת התאקל פוטבול בישראל
ת 170103/01
הקומישינר נ .נריה בוסי ,שחקן  ,37 #חלוצי תל-אביב
החלטה מיום  5בינואר 2017

א .רקע
 .1בתאריך  3בינואר  2017הגיש הקומישינר של ליגת התאקל פוטבול בישראל )"הליגה"( לבית
הדין למשמעת של הליגה ,תלונה )"התלונה"( נגד שחקן  37 #נריה בוסי )"השחקן"( ,מקבוצת
חלוצי תל-אביב )"הקבוצה"(.
 .2עניינה של התלונה הינו ,הרחקתו של השחקן ממשחק שנערך ב 30-בדצמבר  2016בין הקבוצה
לקבוצת כסופי הגב מזכרת בתיה )"המשחק"( ,וזאת לאחר שנטען כי פגע פגיעה בלתי
ספורטיבית ומסוכנת בשחקן יריב ,וכתוצאה מכך הורחק מהמשחק.
 .3עם קבלת התלונה אצל בית הדין נקצב פרק זמן לתגובת השחקן .השחקן הגיש לבית הדין
התייחסות במסגרת פרק הזמן שהוקצב לכך )"כתב התשובה"(.

ב .סמכותו של בית הדין
 .4ביום  27באוקטובר  2016אימצה האסיפה הכללית של עמותת התאקל פוטבול בישראל
)"העמותה"( את תקנון הליגה העדכני )"התקנון"( ,אשר כולל את תקנון המשמעת של הליגה
המצורף לתקנון כנספח א' )"תקנון המשמעת"(.
 .5ביום  30בנובמבר  2016מינה הועד המנהל של העמותה נשיא לבית הדין למשמעת שהוקם מתוקף
התקנון .על-יסוד זה ,ובהתאם לסעיף  3לתקנון המשמעת ,קיים בית הדין בירור בהרכב של
שלושה דיינים ,והכריע בתלונה דנן.

ג .בירור התלונה
 .6יסודה של התלונה הינה הרחקתו של השחקן מהמשחק ,וזאת לאחר שפגע פגיעה בלתי
ספורטיבית בשחקן יריב .בית הדין הבהיר זה מכבר כי הרחקה ממשחק הינה כשלעצמה עבירת
משמעת – כהגדרתה בתקנון הליגה – אשר בהתאם להוראות התקנון גוררת באופן אוטומטי
דיון בבית הדין המשמעתי )ראה פרק ב' 6.11.1 ,לתקנון ,וסעיף  .10ג (9) .לנספח א' של תקנון
הליגה(.
 .7בכתב התשובה שהוגש לבית הדין הודה השחקן באישום שיוחס לו ,ולכן בית הדין לא מוצא
צורך להרחיב בבירור העובדות במקרה דנן.
 .8לפיכך ,קובע בית הדין כי מעשיו של השחקן במשחק היוו הפרה של הוראות תקנון הליגה
שנזכרו לעיל כמפורט בכתב התלונה.

ד .העונש
 .9משנמצא השחקן אשם במיוחס לו מתפנה בית הדין לדון ולהכריע בעניין העונש ,ולשם כך לקח
בחשבון בית הדין את עברו המשמעתי של השחקן ,חומרת המיוחס לו ,ומכלול הראיות שהוצגו
בפני בית הדין.
 .10מדובר בשחקן שזו שנתו הראשונה בליגה ,וכבר הגיע עניינו פעמיים )!( לפתחו של בית הדין.
 .11בסמכותו של הבית הדין ,בעבירות חוזרות מסוג זה ,להרחיק את השחקן מכל פעילות בליגה
לתקופה של לפחות ארבעה משחקים בפועל .עם זאת ,גם הפעם לקח בחשבון בית הדין את
הבעת החרטה וקבלת האחריות של השחקן שנרשמה בכתב התשובה.
 .12לפיכך ,הרכב בית הדין מחליט כי:
א .היות והשחקן נמצא אשם זאת הפעם השניה במהלך העונה בהפרת תקנון הליגה בכך
שהורחק ממשחק כאמור לעיל ,עונשו יהא הרחקה בפועל מכל פעילות הקשורה בליגה
למשך ) 2שני( משחקים )להלן" ,עונש ההרחקה בפועל"(;
ב .בנוסף לעונש ההרחקה בפועל כאמור לעיל ,נדרש השחקן ,בתיאום עם הקומישינר ,לבצע
הדרכה לשחקני קבוצת כפר סבא הוקס בדבר עבירת  ,Targetingובמסגרת ההדרכה על
השחקן להסביר את הוראות החוק היבש ,ולפרט את המקרה בו היה מעורב ואשר הביא
את עניינו לפתחו של בית הדין .ההדרכה תבוצע בתיאום עם מנהל ומאמני קבוצת כפר-
סבא הוקס ,קומישינר ליגת התיכונים ,וקומישניר הליגה .בגמר ההדרכה ידווח
הקומישינר לבית הדין על השלמת הוראה זו )להלן" ,הוראת ההדרכה"(;
ג .מובהר בזאת כי כל עוד לא השלים את עונש ההרחקה בפועל והוראת ההדרכה המנויים
לעיל ,במצטבר ,לא יהא השחקן רשאי להמשיך ולקחת חלק במשחקי הליגה.
ד .הקומישינר יהא אחראי לביצוע הענישה.
 .13נוסח ההחלטה יפורסם במלואה בפני כל גורמי הליגה.
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