ליגת הנוער בתאקל פוטבול בישראל
IHFL – Israel High School Football Legaue
תקנון הליגה ()Regulations
מעודכן לשנת )15.8.2018( 2018

 .1תקנון זה נועד להסדיר את דרך פעולת ליגת הנוער בתאקל פוטבול בישראל ,לרבות השחקנים ,המאמנים ,
השופטים וכל גורם אחר המשתתף בפעילות הליגה הנ"ל.
 1.1התאחדות ההתאחדות לפוטבול אמריקאי בישראל  (AFI),עמותה רשומה כדין בישראל מס ' 58-0311058,
המרכזת ומייצגת את ענף הפוטבול האמריקאי כלפי הרשויות בישראל והינה המפעילה הבלעדית של ליגת
התיכונים בתאקל פוטבול.
 1.2החוק חוק הספורט ,התשמ"ח-1988.

 1.3הליגה ליגת הנוער בתאקל פוטבול בישראל  -הנקראת באנגלית Israel High School Football League
ובקיצור.IHFL :
 1.4מנהל הליגה מי שמונה על-ידי ההתאחדות ומנהליה לשמש כמנהלה הכללי של הליגה ). (Commissioner
 1.5מנהל ענף התאקל מי שמונה על ידי ההתאחדות ומנהליה לשמש כמנהל לכלל ענף התאקל על כל רבדיו.

 .2התקנון ,סמכות העדכון
 2.1תקנון זה מחליף את התקנון הקודם שלפיו התנהלה ליגת הנוער בעונה הקודמת  .2017/2018תקנון
זה מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהל ליגת התיכונים בעונה הקרובה .2018/2019
 2.2בסמכות מנהל הליגה להחליט בכל עניין שלא נצפה מראש ולא רשום בתקנון ליגה זה .
 2.3בסמכות מנהל הליגה לעדכן התקנון במהלך העונה השוטפת ,לפי הצורך ,אבל בשום אופן אינו רשאי
להחליט החלטות רטרואקטיביות הנוגדות את התקנון.
 2.4תקנון זה כפוף לתקנון העמותה לקידום ספורט פוטבול אמריקאי בישראל (ע"ר) – ההתאחדות
לפוטבול אמריקאי בישראל .במקרה של סתירה או מחלוקת בדבר פרשנות של הוראת סעיף בתקנון
זה ,תקנון ההתאחדות יקבל קדימות.
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 .3קדימות מסמכים

בכל מקרה של סתירה או מחלוקת בדבר פרשנות של הוראת סעיף בתקנון זה יחול סדר קדימות
המסמכים הבא:
 3.1תקנון העמותה;
 3.2תקנון המשמעת;
 3.3תקנון הליגה;
 3.4ספר החוקים;
 3.5תקנון איגוד השופטים;
 3.6הנחיות מנהל הליגה.
 .4רשאים להשתתף
 4.1בליגת הנוער יכול להשתתף שחקן אשר נולד בשנתונים .2004 - 2000
 4.2שחקני נוער שבתחילת העונה נמצאים בשירות צבאי אינם רשאים להשתתף בליגת התיכונים.
שחקנים אשר יתגייסו במהלך העונה ונמצאים בשנתון המתאים רשאים להגיש בקשה לוועדת חריגים
לצורך אישור להשתתפות בליגה.
 4.3שחקן המשחק בליגת הנוער חייב להיות רשום כשחקן על ידי מילוי טופס ההרשמה המקוון כחבר
קבוצה  .השחקן יעבור בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט.
 4.4שחקנים קטינים ,נדרשים לקבל אישור מהאפוטרופוס הרשמי שלהם ,באמצעות חתימה על הטופס
המקוון ואישור לקריאת ה"חוזר להורים" המצורף לטופס המקוון.
 4.5שחקן אשר אינו שחקן רשום בכל ליגה אחרת בישראל (נוער או בוגרים) ולא בליגה אחרת בעולם
העוסקת בתאקל פוטבול.
 4.6נקבעה קבוצה בה ישחק אותו שחקן ,בהתאם לאמור להלן (וציינה בטופס ההרשמה).
 4.7מילוי טופס ההרשמה הצמוד לו יהוו ראיה לכאורה לשיוך השחקן לקבוצה רשומה ,והתחייבות אישית
של השחקן למילוי אחר הוראות תקנון הליגה.
 .5מעבר בין קבוצות
 5.1נקבעה קבוצת שחקן כאמור לעיל ,לא יוכל לשחק בקבוצה אחרת (נוער או בוגרים) ,אלא אם הועבר
בהתאם לתקנון זה.
 5.2שחקן רשאי לעבור בין עונות לקבוצה הנמצאת מחוץ לרדיוס  45קילומטר מאזור מגוריו (לפי הכתובת
המופיעה בתעודת הזהות שלו או של האפוטרופוס הרשמי שלו) כראות עיניו.
 5.3שחקן רשאי לעבור לקבוצה הנמצאת בתוך הרדיוס  45קילומטר מאזור מגוריו בתנאים הבאים:
5.3.1

השחקן לא יהיה מורשה לשחק בחמישה המשחקים האחרונים של העונה (כולל שלבי
ההכרעה/פלייאוף) בעונה העוקבת למעברו.

5.3.2

השחקן צריך להציג סיבה סבירה למעברו בכתב בפני מנהל הליגה.
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5.3.3

סעיפים  5.3.1ו 5.3.2-לא יהיו בתוקף במעבר שחקנים והצטרפותם לקבוצות חדשות
אשר הצטרפו באותה עונת משחקים או אם לחילופין קבוצתו המקורית הסכימה לשחררו
בהתאם לסעיף .5.4

 5.4קבוצה זכאית לוותר על שחקן .במקרה זה ,יחשב השחקן כשחקן חופשי ,והוא יוכל לבקש ממנהל
הליגה אישור לשיבוצו בקבוצה אחרת ,וזאת בכפוף להסדרת חובותיו כלפי הקבוצה ,לרבות החזרת
ציוד הקבוצה ככל שנמצא ברשותו .מנהל הליגה יוכל לאשר את שיבוץ השחקן בקבוצה אחרת ,על פי
אותם קריטריונים לפיהם משובץ שחקן חדש ,ובלבד שהתקבלה הודעה בכתב של הקבוצה המקורית
המאשרת את שחרור השחקן משורותיה ,ולאחר מכן התקבלה על-ידי מנהל הליגה הסכמה בכתב של
הקבוצה אליה מיועד השחקן להצטרף.
 5.5בשום מקרה לא ירשם שחקן בקבוצה חדשה לאחר ה, 1.3.2018-זולת אם הגדיר מנהל הליגה אחרת
בהודעה בכתב .ועדת חריגים רשאית לדון בצירוף שחקנים חדשים לקבוצות לאחר התאריך המצוין
מעלה.
 5.6ביקש שחקן לעבור לשחק בקבוצה אחרת בטרם תחילת העונה הסדירה ,והקבוצה מסרבת לשחררו ,
רשאי יהיה השחקן לפנות בכתב למנהל הליגה וייפרט את הטעמים לבקשתו ,וזאת לאחר שעדכן
בכתב את מנהל הקבוצה בכוונתו לפנות למנהל הליגה .מנהל הליגה יהא מוסמך להכריע בעניינו של
השחקן ,וזאת לאחר שהתייעץ עם מנהל הקבוצה בה רשום השחקן .
 5.7שחקן אשר שיחק בליגת הבוגרים ( ,)IFLמשחק מלא או חלקי בעונת המשחקים המקבילה לליגת
התיכונים אינו רשאי לשחק בליגת התיכונים.
 5.8שחקן הרשום בליגת הנוער ושיחק משחק עונה סדירה (מלא או חלקי) אינו רשאי לשחק במקביל
בליגת הבוגרים ( ,)IFLגם באם הינתן לו שחרור מקבוצתו.
 5.9לא ימנע מנהל הליגה שחרור שחקן או קליטת שחקן בכל קבוצה אחרת ,אלא אם מצא כי יש בדבר
משום פגיעה ספורטיבית בליגה.
 .6חובות השחקן
6.1

כל שחקן נדרש לעמוד בהוראות תקנון זה הנוגעות לתפקודו כשחקן בליגה.

6.2

שחקן נדרש לבצע בדיקות רפואיות לפני כל תחילת עונה כפי שמתחייב על פי החוק.

6.3

שחקן אינו מחויב להיות מבוטח בביטוח רפואי .שחקנים במערכת הבית ספרית מבוטחים מתוקף
היותם תלמידים ,שחקנים אחרים רשאים לרכוש ביטוח חיצוני נוסף.

6.4

בעקבות שינוי בחוק הספורט מתאריך  1.7.2018אין חובת ביטוח והשחקן רשאי לבטח את עצמו לפי
החוק .אולם האיגוד איננו רשאי לדרוש ממנו לבטח את עצמו ,ומכיוון שהינו ספורטאי המשתתף
בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת לא חלה עליו חובת הביטוח .על כן אין
לו ולא תהיה לו כל טענה ביטוחית או רפואית כלפי האיגוד ,או כל בעל תפקיד באיגוד.

6.5

כל שחקן חייב להופיע למשחקי הליגה כשברשותו ציוד מגן ומדים של קבוצתו אשר ישמשו אותו
במשחקי הליגה ,בהתאם להוראות התקנון וספר החוקים.
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6.6

השחקן יציית להוראות מנהל הקבוצה ומאמן הקבוצה ,וימלא אחר הוראותיהם ,לרבות הגעה למשחקי
הליגה אשר מאמן הקבוצה יקבע כי הוא עתיד להשתתף בהם .זאת ,מבלי שהדבר מחייב את המאמן
לשתפו בפועל.

6.7

שחקן יתייצב לאימוני קבוצתו ,ויפעל על פי הוראות מנהל/מאמן הקבוצה .קבוצה תהיה זכאית להשעות
שחקן ממשחקיה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא הליכים בבית הדין המשמעתי ,או ,אם היא חפצה
בכך ,להעמיד שחקן לדין משמעתי של הליגה ,בשל הפרת הוראות מנהל/מאמן הקבוצה.

6.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובמפורט בתקנון המשמעת ,כל שחקן מתחייב כי:
6.8.1

לא יכנס לתחומי המגרש בניגוד להוראה מפורשת של מאמנו ,או של שופט.

6.8.2

במהלך המשחקים ,ימלא השחקן אחר הוראות צוות השופטים ,ויפעל על פי הוראותיהם.
העלבת שופט ,פגיעה בו ,או איום לפגוע בו במהלך המשחק או לאחריו בכל עת ובכל מדיה
אלקטרונית או אחרת ,הינה עבירת משמעת חמורה ,ותהווה עילה להרחקת השחקן
מהמשחק ו/או מהליגה ,והעמדתו לדין משמעתי.

6.8.3

העלבה ,איום ,או פגיעה במנהל הליגה או כל בעל תפקיד בליגה או בקבוצה ,הינה עבירת
משמעת חמורה ,ותהווה עילה להעמדת השחקן לדין משמעתי.

6.8.4

השחקן יתנהג באופן ספורטיבי ,לא ישתמש בחומרים אסורים על פי כל דין או על פי קביעת
הנהלת הליגה ,לא יפעל בתחרותיות בלתי הוגנת ,לא יציע ולא ייתן טובת הנאה למי
משחקני הליגה ,לא יקבל טובות הנאה מכל גורם שהוא בקשר עם פעילותו בקבוצה ,לא
ישדל מעבר שחקנים לקבוצתו ,וייצג את הליגה בכבוד בכל פורום.

 .7מעמד הקבוצה
 7.1הליגה תהיה מורכבת מקבוצות רשומות אשר עמדו בדרישות הסף שנקבעו על-ידי הנהלת הליגה,
ובכפוף לאישורו המפורש בכתב של מנהל הליגה .קבוצה תירשם על בסיס גיאוגרפי (אזור בארץ או
עיר מסוימת) ,ותישא שם המורכב מהאזור או העיר שהיא מייצגת ומכינוי.
 7.2לקבוצה יש לפחות  35איש שמסוגלים לשמש כשחקנים בליגה בהתאם לתקנון זה ,ואינם רשומים
בקבוצה פעילה אחרת לעונה זו.
 7.3לקבוצה מדים אחידים וציוד מגן מלא לכל שחקניה .ציוד מגן מלא כולל :קסדה ,מגן פנים (,)Face Mask
מגן כתפיים ( ,) Shoulder Padsחולצה תקנית ,מכנס תקני ,מגיני ברכיים ,מגיני ירכיים ,מגן שיניים.

 7.4לקבוצה אושר מגרש ביתי העומד בדרישות מנהל הליגה.
 7.5הקבוצה שילמה לליגה דמי חבר כקבוצה (סכום אשר יקבע על ידי מנהל הליגה ב 15-לאוגוסט לפני
פתיחת העונה).
 7.6מאמן הקבוצה ימונה מטעם הקבוצה ו/או ההתאחדות אשר עבר את ההכשרה המתאימה וקיבל את
האישור לכך מההתאחדות והוא הגורם הקובע לגבי השחקנים אשר משתתפים במשחקי הליגה ,
והחלטתו בעניין הינה סופית ולא ניתנת לערעור ,בכפוף לעבירות משמעת.
 7.7כל קבוצה אחראית לכך ששחקניה יופיעו למשחקי הליגה כשברשותם ציוד מגן ומדים אחידים
בהתאם לצבעי ולוגו הקבוצה כפי שאושרו על-ידי מנהל הליגה ,והכל בהתאם להוראות התקנון וספר
החוקים .רשימת הציוד המגן עמו חייב כל שחקן להופיע למשחק ,תפורסם על ידי מנהל הליגה ,ותועבר
לידי נציגי הקבוצות .מנהל הליגה יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו המקצועי ,לשנות הרשימה מפעם
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לפעם ,ובלבד שתוקף השינויים ייכנס לתוקף במועד סביר ,המאפשר לקבוצות להצטייד בפריטים
החדשים.
 7.8כל קבוצה מתחייבת כי תתייצב למשחקי הליגה במועדים שנקבעו.
 .8מנהל הליגה ייבחר על ידי התאחדות הפוטבול בישראל ומנהליה ,וההתאחדות היא אשר תחליט על מועד
תום כהונתו ,על שכרו ועל תנאי העסקתו הכלליים .מנהל הליגה יהיה כפוף להתאחדות מבחינה מנהלית ,אולם
יפעל על פי הנחיות תקנון הליגה ,בכל הקשור בתפקודו המקצועי ובתנאי שפעל לפי הנחיות מנהל הענף.
8.1

מנהל הליגה אחראי על פעילותה השוטפת של הליגה ,ובאחריותו הטיפול בכל ענייני הניהול הרגילים וכן
בכל נושא אשר אינו מסור לכל גורם אחר על פי דין או על פי האמור בתקנון זה .מנהל הליגה יהיה
מוסמך לאצול סמכויות ,ובלבד שאצילה זו לא תתנגש עם פעילויות ההתאחדות.

8.2

מנהל הליגה יהיה הגוף המוסמך להכריע במחלוקת בין קבוצות או לפי שיקול דעת מנהל הקבוצה בין
קבוצה ושחקנה ,בכל סכסוך שהתעורר ביניהן ,למעט מחלוקות אשר קשורות בתוצאות משחקים.

8.3

בסמכות מנהל הליגה לאשר רישום גדול יותר מסך השחקנים המותר בטופס המשחק לפי שיקולו
הבלעדי ולפי האמור בקובץ חוקים זה .האישור יכול להינתן באופן חד פעמי או לעונה שלמה.

8.4

8.5

מנהל הליגה יפעל בעניינים משמעתיים וידווח על פעולותיו בענייני משמעת למנהל ההתאחדות
ולנשיא בית הדין המשמעתי .בפרט ,יפעל לאכוף את פסיקותיו של בית הדין ויעקוב אחר ביצוען .כל
עוד לא מונה תובע ליגה ,יביא מנהל הליגה תלונות משמעתיות בפני בית הדין המשמעתי; עד אז
ינקוט המנהל גם בצעדים משמעתיים מנהליים ,והכל כמפורט בתקנון המשמעת המצורף לתקנון זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
מנהל הליגה יהיה רשאי לפסוק ולהטיל עונש בעצמו או לפי שיקול דעתו להגיש תלונת משמעת לבית
הדין במקרה בו מצא לנכון כי:
8.5.1

בכל מקרה של העלבת שחקן ,מאמן ,שופט ,או כל בעל תפקיד אחר באמצעות מדיה חברתית
או אמצעי תקשורת מכל סוג שהוא למעט תקשורת בין-אישית שלא פורסמה ברבים.

8.5.2

במקרה של התנהגות בלתי ספורטיבית של שחקן ,מאמן ,או כל בעל תפקיד ,הפוגעת בליגה
ובמוסדותיה.

 8.5.3סולק שחקן ,מאמן ,או בעל תפקיד ממשחק של הליגה בעקבות החלטת שופט.
 8.5.4נעשה איום או תקיפה ,פיזית או מילולית של שחקן ,מאמן ,שופט ,או כל בעל תפקיד אחר
במסגרת פעילות הליגה.
8.6

בכפוף לאמור לעיל תהא בסמכותו של מנהל הליגה להטיל כל אחד מהעונשים הבאים:
8.6.1

רישום אזהרה;

8.6.2

הרחקה על תנאי ממשחק אחד או יותר למשך עונה;
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8.7

החלטת מנהל הליגה בענייני משמעת כאמור לעיל תהא נתונה לערעור בפני בית דין משמעתי ארעי,
אשר ימונה על ידי ועד מנהל ההתאחדות .ערעור כאמור יוגש בכתב לבית הדין ,וזאת לא יאוחר מ7-
יום ממועד פרסום החלטת מנהל הליגה האמורה .בית הדין רשאי לדחות על הסף כל ערעור אשר לא
יוגש בהתאם להוראות סעיף זה.

 .9מועדי התחרויות לוח המשחקים של ליגת הנוער יופץ שלושה חודשים לפני פתיחת העונה הסדירה לקבוצות
ולפיו תקבע תוכנית המשחקים ומועדם.
 9.1מתכונת ומבנה הליגה
9.1.1

תתקיים ליגת נוער אחת בהשתתפות כל הקבוצות הרשומות.

9.1.2

עונת משחקים אחת תהיה מורכבת מטורניר קדם עונה ,ו/או סדרת משחקי קדם עונה ,
סדרת משחקים בין הקבוצות ("עונה סדירה") ,סדרת משחקים שיתקיימו לאחר תום
העונה הסדירה לקביעת אלופת הליגה ("שלב הכרעה") וטורניר גביע ההתאחדות.

9.1.3

מתכונת העונה הסדירה תקבע בהתאם למספר הקבוצות הרשומות .כל הקבוצות
ישחקו אותו מספר משחקים ,אחת נגד השנייה במתכונת משחקי "בית" ו"חוץ".

9.1.4

בשלב הכרעה ("פלייאוף") יפגשו הקבוצות שהעפילו אליו למשחקים בשיטת "המפסיד
יוצא" .המשחק האחרון בשלב ההכרעה יהיה משחק הגמר ,אשר המנצחת בו תוכתר
כאלופת הליגה לאותה עונה.

9.1.5

לא ייקבעו משחקים בשבתות וחגי ישראל כהגדרתם על-פי חוק.

9.1.6

קבוצה תהיה זכאית לבקש טרם פרסום לו"ז המשחקים הרשמי לעונה הסדירה כי לא
ייערכו משחקים במועדים מסוימים ,בהם מתוכננים לשחקנים או למי מהם אירועים
מיוחדים .תכנית המשחקים תבנה תוך התחשבות בבקשות אלו ,אולם מנהל הליגה לא
יהיה מחויב להן.

9.1.7

לאחר פרסום התוכנית ,לא ייערך בה שינוי ,אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור של
מנהל הליגה .

 9.2במקרה ומאזן הניצחונות של שתי קבוצות או יותר הינו זהה לקביעת מיקומן היחסי לשיבוץ
במשחקי שלב ההכרעה (בסעיף זה" :הקבוצות המשתתפות") ,אזי ינקטו הפעולות הבאות
לשם ביצוע הדירוג ,בהתאם לסדר הרשום להלן (הפעולות מדורגות לפי סדר חשיבות ,ויש
לבצע השוואה נחותה בדירוג רק אם ההשוואה הקודמת לה לא אפשרה לדרג את הקבוצות.
באם נמצא כי השוואה מסוימת יוצרת דירוג ,לא יהיה צורך בהמשך הפעולות ,והדירוג הסופי
ייקבע על פי אותה השוואה .היה והשוויון יוצר דירוג חלקי בין הקבוצות בעלות המאזן השווה,
אזי תדורג הקבוצה שאינה בעלת אותו מאזן על פי מיקומה באותה השוואה ,ותבוצע ההשוואה
הבאה בדירוג רק בין הקבוצות שנותרו ,עד שכל הקבוצות ידורגו):
9.2.1

השוואת מאזן הניצחונות בין הקבוצות המשתתפות במשחקים שבינן לבין עצמן.

9.2.2

השוואת ההפרש בין הנקודות שצברה כל קבוצה לנקודות שספגה במשחקים שבינן לבין
עצמן.
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9.2.3

סעיף זה ייכנס לתוקף בחישוב שוברי שוויון לפני החלוקה לפלייאוף עליון ותחתון ,בסיום
העונה הסדירה יחשב כסעיף :9.2.5
השוואת מאזן הניצחונות הכולל של הקבוצות היריבות עד עתה.

9.2.4

השוואת ההפרש בין הנקודות שצברה כל קבוצה לנקודות שספגה ,בכל משחקיה בעונה
הסדירה ,בכפוף לכך שחישוב ההפרש לא יעלה על  25נקודות למשחק.

9.2.5

השוואת מספר הנקודות שצברה כל קבוצה בכל משחקיה (ללא התחשבות בנקודות
שספגה).

9.2.6

השוואת מספר הניצחונות במשחקי חוץ שהיו לכל קבוצה.

9.2.7

השוואת מספר משחקי החוץ שהיו לכל קבוצה (רלוונטי כאשר מספר המשחקים אי-
זוגי).

9.2.8

השוואת מספר הנקודות שצברה כל קבוצה במשחקי החוץ שלה.

9.2.9

הטלת מטבע.

 .10ניהול המשחק
10.1

כל משחק ינוהל בהתאם להוראות תקנון זה ,ספר החוקים ,ותיק המשחק.

 10.2מנהל הליגה ימנה לכל משחק מנהל משחק שבאחריותו ניהול המשחק בהתאם למפורט בתיק
המשחק.
 10.3על מנהל המשחק לוודא כי המגרש הביתי בו אמור להתקיים המשחק נמצא במצב אשר ניתן
לקיים עליו משחק פוטבול ,מבלי לסכן את שחקני הקבוצות .
 10.4מנהל המשחק יוודא כי המגרש ,או לחלופין ,משטח התארגנות וחימום שאינו נופל מרמת אזור
החימום וההתארגנות העומד לרשות הקבוצה המארחת ,יהיה פתוח לקבוצה האורחת ולקהל הרחב ,
לפחות  45דקות לפני מועד תחילת המשחק .
 10.5מבלי לגרוע מכלליות המפורט בתיק המשחק ,מנהל המשחק ,בתאום הקבוצה המארחת ,ידאג
לכך כי במגרש יהיה הציוד הבא:
 10.5.1שעון זמנים.
 10.5.2ציוד סימון (קונוסים ,סימוני יארדים.)Pylon, line-to-Gain, Down Indicators ,
 10.5.3דפי רישום לסטטיסטיקה.
 10.5.4גורם טיפול רפואי אשר יגיע למקום לפחות חצי שעה לפני תחילת המשחק.
 10.6לכל משחק ימונה צוות שופטים .עמדות השופטים ייקבעו על ידי משבץ השופטים (כהגדרתו
בתקנון השופטים) טרם ההתארגנות לתחילת המשחק.
 10.7השופטים אחראים להגיע למשחק עם ציוד שיפוט כפי שנדרש לפי חוקי המשחק :מדי שיפוט ,
כובע ,משרוקית תקנית ,דגל צהוב ,ושעון למדידת זמן המהלך .
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10.8

במידה ולא הופיעו למשחק לפחות  4שופטים ,המשחק יידחה.

במידה והופיעו למשחק לפחות  4שופטים ,ללא השופט הראשי ,ייבחרו השופטים שהופיעו
10.9
למשחק שופט ראשי .היה ולאחר תחילת המשחק יגיע השופט שמונה במקור כשופט ראשי ,הוא ישמש
כאחד השופטים.
 10.10על צוות השופטים להגיע למגרש לפחות  30דקות לפני מועד תחילת המשחק.
 10.11על הקבוצה המארחת לדאוג לארבעה אנשי צוות ,אשר ישמשו ככוח עזר לצוות השופטים ,
ויתפעלו ,בהתאם להוראות צוות השופטים ,את ה -Down indicatorוה -Yards to gain marker.כוח
העזר ילבש מדים מזהים ,אשר יסופקו להם על ידי הליגה .לא ישמש שחקן לבוש למשחק כחלק מכוח
העזר כאמור.
 10.12על הקבוצות להגיע למגרש לכל המאוחר  30דקות לפני מועד תחילת המשחק ,במידה ולא ,יידחה
המשחק בהסכמת הקבוצה המארחת וצוות השיפוט על מנת לתת זמן מינימום מתאים לחימום (20
דקות) ובלבד שהדבר לא סותר את תנאי המגרש המארח.
 10.13כל קבוצה תתייצב עם לא פחות מ 18 -שחקנים כשירים ,ולא יותר מ 30-אשר אין מניעה כי
ישתתפו במשחק ,להם ציוד מגן כנדרש על פי הוראות הליגה ,ומדים הנושאים מספר שונה לכל שחקן,
בהתאם ובכפוף להוראות ספר החוקים .לא יחליף שחקן את מדיו אלא לאחר קבלת אישור השופט
הראשי.
 10.14כל קבוצה תגיש למנהל המשחק לא יאוחר מ 120-דקות לפני מועד תחילת המשחק רשימה
עדכנית של שחקנים למשחק ,ורק שחקנים אלו יהיו מורשים לקחת חלק במשחק .מנהל המשחק
רשאי לפסול שחקן מלהשתתף במשחק באם השתתפותו הינה בניגוד להחלטת משמעת או חוק
מחוקי הליגה או האמור בתקנון זה.
 10.15חלפו  15דקות ממועד תחילת המשחק ,ולא התייצבו לפחות  18שחקנים מצד קבוצה כלשהי,
רשאי יהיה מנהל הליגה לקבוע כי הקבוצה שהתייצבה בהרכב הנדרש הינה המנצחת במשחק
בתוצאה של  ,25-0ובנוסף יהא רשאי מנהל הליגה להטיל על הקבוצה עונש משמעתי בהתאם
לתקנון .הקבוצה המפסידה תהיה זכאית לערער בכתב על החלטת מנהל הליגה כאמור ,לא יאוחר מ-
 7ימים מהמועד בו אמור היה המשחק להיערך.
 .11שופטים
11.1

איגוד השופטים יפעל על פי תקנון איגוד השופטים.

 11.2איגוד השופטים אחראי על עדכון ספר החוקים ופרשנותו .עם זאת ,לא יבוצעו שינויים מהותיים
בספר החוקים ,אלא בתיאום עם ועדה מקצועית אשר תורכב מנציגי הליגה ומנציגי איגוד השופטים .
איגוד השופטים יודיע בתחילת כל שנה אודות העדכונים שבוצעו בספר החוקים ,וכן יודיע אודות
שינויים מהותיים המבוצעים במהלך השנה ,ויהיה זכאי להוציא הבהרות לגבי דרך פרשנותו של ספר
החוקים ,במידה ומתעורר הצורך בכך .קביעותיו של איגוד השופטים בעניינים אלו ,בכפוף לאישור
הועדה המקצועית ,תהיה סופית.
 11.3בתחילת כל שנה יוציא איגוד השופטים נוסח של ספר חוקים מעודכן ,לרבות כל הפסיקה
המאושרת אשר נצברה במהלך השנים ,ויעביר עותק מספר החוקים למנהלי הקבוצות ,למנהל הליגה.
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 11.4מנהל הליגה ,רשאי בתיאום עם איגוד השופטים לבצע התאמות בספר החוקים התואמות את
רוח ליגת הנוער (לדוג'" :חוק הרחמים").
 11.5שופט ראשי במשחק אחראי על מילוי דוח שיפוט ,בסוף כל משחק ,בהתאם להנחיות המופיעות
בתקנון איגוד השופטים .הרחקתו של שחקן ,מאמן או נציג אחר של קבוצה ,מחייבת רישום בדוח
השיפוט.
11.6

לא יועמד שופט לדין משמעתי ,עקב החלטה אותה קיבל בתום לב במהלך משחק.

 .12דמי הרשמה ותשלום עבור משחקים
 12.1התשלומים עבור המשחקים ישולמו ע"י הקבוצות מראש בתשלומים לפי הפירוט שיקבע ויפורסם
ע"י מנהל הליגה.
לא יוחזרו דמי הרשמה או/ו תשלום עבור משחקים לשחקן שהפסיק את פעילותו במהלך העונה
12.2
מכל סיבה שהיא.
קבוצה שלא תעביר את התשלומים כנדרש למעלה ו/או לא תכסה את כל חובותיה להתאחדות
12.3
בגין :דמי חבר ,קנסות או כל תשלום חוב אחר ,לא יוכלו שחקניה להמשיך להופיע בליגת הנוער של
ההתאחדות ,ולא יועבר רישומה לרשויות המדינה בכפוף לשיקול דעת מנכ"ל האיגוד.

9
ההתאחדות לפוטבול אמריקאי בישראל מגרש קראפט ת.ד 4510 .ירושלים 02-6236443 91044

נספח א – תקנון משמעתי של ליגת הנוער בתאקל פוטבול
בישראל
חלק א :בית הדין המשמעתי
 .1המשכיות
ועדת המשמעת שמונתה בהחלטת הועד המנהל של ההתאחדות תהווה את בית הדין למשמעת של הליגה .יושב
ראש ועדת המשמעת שמונה ע"י הוועד המנהל בתאריך האמור ישמש כנשיא בית הדין.

 .2תפקיד בית דין משמעתי
תפקידו של בית הדין לדון בתלונות משמעת שעניינן הפרת תקנון הליגה ,תקנון משמעת זה ,והנחיות הליגה
במסגרת ובקשר עם פעילות הליגה ,לרבות משחק ,אימון ,טורניר ,יחסים בין קבוצה לקבוצה ,בין קבוצה לשחקן,
או בין קבוצה לבין הליגה ,או בין שחקן לליגה ו/או ההתאחדות.

 .3הרכב בית הדין משמעתי המשמעת ומינוי חבריו
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

בית הדין יורכב מנשיא בית הדין שהוא משפטן שמונה על-ידי הועד המנהל ,אשר יהא אחראי פעילות בית
הדין ,לרבות מינוי הרכב בית הדין ,והכל בהתאם להוראות סעיף זה .נשיא בית הדין ישמש כאב בית הדין,
זולת אם מינה אחר תחתיו.
בית הדין ידון בכל עניין בשבתו כדן יחיד ,למעט מקרים מיוחדים המפורטים להלן ,בהם ישב ביה"ד
המשמעתי בהרכב של שלושה או יותר דיינים ,והכל בהתאם לעניין ולפי שיקול דעתו של נשיא בית הדין.
נשיא בית הדין רשאי למנות הרכב מיוחד לצורך דיון בכל עניין שני דיינים לא קבועים או יותר ,כאמור בסעיף
קטן ב.
לא יכהן כדיין בכל הרכב בית דין אדם שאינו משפטן או נציג שחקנים שאינו קשור באירוע שהובא בפני בית
הדין ,ואשר מונה על-ידי נשיא בית הדין .הוראת סעיף זה נכונה לזכר ולנקבה.
בית הדין הפועל במותב של שלשה או יותר יקבל החלטותיו ברוב דעות.
מקום מושב בית הדין הוא תל-אביב ,אך רשאי לערוך מעת לעת דיונים בכל מקום אחר בישראל לפי שיקול
דעתו הבלעדית של נשיא בית הדין.
במקרה שנשיא בית הדין אינו יכול לשמש כאב בית הדין ,מכל סיבה שהיא ,רשאי הועד המנהל למנות
משפטן אחר שישמש כאב בית דין וזאת מבלי לגרוע מכלליות סמכויותיו של נשיא בית הדין.

 .4סמכויות בית הדין
א .בית הדין רשאי לדון בכל תלונה משמעתית:
( )1נגד שחקן ,אף אם מדובר בשחקן שאינו רשום בקבוצה;
( )2נגד בעל תפקיד בקבוצה;
( )3נגד קבוצה שעניינה יחסיה עם שחקן ,אף אם מדובר בשחקן שאינו רשום בקבוצה; וכן,
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( )4נגד קבוצה שעניינה יחסיה עם קבוצה אחרת או עם הליגה; וכן,
( )5נגד קבוצה שעניינה התנהגות מי מאוהדיה.
ב .כן רשאי בית הדין לדון בערעורים על החלטות משמעתיות שנתן מנהל הליגה.
ג .בכל הליך ,רשאי בית הדין לזמן עדים מבין גורמי הליגה ,לדרוש מהם כל מידע נוסף ,ולענוש כל גורם מגורמי
הליגה בעוון ביזיון בית הדין.

 .5צעדים משמעתיים
א.
ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

בית הדין מוסמך לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד שחקנים ,בעלי תפקידים בקבוצה ,קבוצות או שופטים.
צעדים משמעתיים נגד שחקן יכללו נזיפה ,אזהרה ,דרישה לפעולה או הימנעות מפעולה ,הרחקת שחקן
מפעילויות הליגה בפועל או על-תנאי (כולל משחקים :טורניר ההכנה ,קדם-עונה ,עונה או פוסט-סיזון) ,לפרק
זמן או לצמיתות ,או כל צעד משמעתי יעיל אחר אשר לדעתה משקף את חומרת העבירה ואת מכלול נסיבות
העניין.
צעדים משמעתיים נגד בעל תפקיד בקבוצה יכללו נזיפה ,אזהרה ,דרישה לפעולה או הימנעות מפעולה,
הרחקת בעל תפקיד מפעילויות הקבוצה או הליגה בפועל או על-תנאי (כולל משחקים :טורניר ההכנה ,קדם-
עונה ,עונה או פוסט-סיזון) ,לפרק זמן או לצמיתות ,או כל צעד משמעתי יעיל אחר אשר לדעתה משקף את
חומרת העבירה ואת מכלול נסיבות העניין.
צעדים משמעתיים נגד קבוצה יכללו אזהרה ,החלפת משחק ביתי במשחק רדיוס או משחק חוץ במגרש
הביתי של קבוצה יריבה ,הפסד טכני ,דרישה לפעולה או הימנעות מפעולה ,הפסקת פעילות לעונה או
לצמיתות ,או כל צעד משמעתי יעיל אחר אשר לדעתה משקף את חומרת העבירה ואת מכלול נסיבות
העניין .בית הדין מוסמך גם לקבוע את מעמדו של שחקן או להטיל מגבלות על התקשרות שחקן עם קבוצה
ולהיפך.
צעדים משמעתיים נגד שופט יכללו אזהרה ,פסילה מלשפוט משחק או מספר משחקים או הרחקה מהליגה
לצמיתות.
מבלי לפגוע באמור בסעיף  7להלן ,קביעות בית הדין בעניינים משמעתיים תהיינה סופיות.

 .6סדרי דין
א .כללי
( )1סדרי הדין בבית הדין יקבעו על ידי נשיא בית הדין מעת לעת ,בכפוף להוראות תקנון זה.
( )2דיוני בית הדין יתנהלו בדרך שתיראה לחברי ההרכב כמועילה ביותר להכרעה מהירה וצודקת.
( )3בית הדין יפסוק לפי מיטב שיקוליו על סמך תקנון הליגה ,תקנון משמעת זה ,הנחיות הליגה ,תקנון
ההתאחדות ,תקדימי בית הדין ,וכללי הצדק הטבעי .עם זאת ,רשאי בית הדין לפסוק מן הצדק על-פי
שיקול דעתו ,להציע הסדרי פשרה ולתת להם תוקף של החלטה.
( )4בית הדין רשאי לדון בעבירות ,אגב משחק ,גם אם פסקו שופטי המשחק ענישה בגינן .עם זאת ,יביא
בית הדין בחשבון את הענישה האמורה בשיקוליו ,לרבות שיקולי העונש.
( )5זכות השימוע תישמר בכל מקרה לנשוא התלונה .הצדדים רשאים לבקש שימוע בעל-פה בפני בית
הדין ,אך ההחלטה מסורה לשיקול דעתו של נשיא בית הדין.
ב .הגשת התלונה
( )1זכאים להגיש תלונה לבית הדין:
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(א) מנהל הליגה ,בכל העניינים המשמעתיים שבסמכות בית הדין;
(ב) קבוצה נגד קבוצה אחרת או בעל תפקיד בקבוצה אחרת;
(ג) קבוצה ,שחקן ,בעל תפקיד בקבוצה או שופט רשאים לפנות למנהל הליגה בבקשה שיגיש תלונה
בעניינים אחרים ,על-פי שיקול דעתו .על-החלטות מנהל הליגה לעניין זה ניתן לערער בפני בית
הדין.
( )2אופן הגשת התלונה:
(א) תלונה תוגש לבית הדין בכתב (להלן" ,כתב התלונה") ,באמצעות דואר אלקטרוני או אחר ,עם
העתק לנילון ,ובמקרה של שחקן עם העתק למנהל הקבוצה של הנילון.
(ב) כתב התלונה יוגש בסמיכות גבוהה ככל שניתן לקרות העבירה לכאורה המפורטת בה ,ובכל
מקרה לא יאוחר מ 12-חודשים מדבר התגלותה על-ידי המתלונן.
(ג) כתב התלונה יפרט את פרטי המקרה בציון מועד ומיקום התרחשותו ,וניתן לצרף לו ראיות תומכות
כגון דו"ח שיפוט בכפוף להוראת סעיף קטן ד )3(.להלן.
(ד) עם הגשת כתב התלונה ,רשאי מנהל הליגה לבקש ,במקרים חמורים במיוחד ,כי הנילון יושעו
מפעילות בליגה כולל משחקים עד לבירור התלונה .ההחלטה תינתן בדחיפות על-ידי נשיא בית
הדין כדן יחיד .ערעור על ההחלטה לא יעכב את ביצועה.
(ה) עם קבלת כתב התלונה יבחן בית הדין את מורכבותה ,באם לדחותה על הסף ,או לקבלה לדיון.
במידה ובחר בית הדין לדון בתלונה ימסור הודעה בכתב לנילון ובה יפרט את פרק הזמן הנתון
לנילון להגשת כתב תשובה כמפורט בסעיף קטן ג .להלן.
(ו) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי בית הדין לקבוע מעת לעת הנחיות נוספות בדבר אופן
הגשת התלונה.
ג .כתב תשובה
( )1לנילון שמורה זכות התגובה לכל כתב תלונה שיתקבל כנגדו ,באמצעות הגשת כתב תשובה לבית הדין
תוך  48שעות מהגשת כתב התלונה ,זולת אם קבע בית הדין פרק זמן אחר.
( )2כתב התשובה יכלול התייחסות הנילון לאמור בכתב התלונה ,לרבות העובדות הנטענות בו ,החוק
הישים ,והטיעון לעונש.
( )3עם הגשת כתב התשובה תנתן למתלונן האפשרות להגיש כתב תגובה תוך פרק זמן שייקצב לפי
המקרה על-ידי בית הדין.
( )4במקרה בו בחר נאשם שלא להגיב לכתב התלונה ,לעובדות הנטענות בה ,ואף לא לטעון טיעונים
מקלים לעונש ,רשאי בית הדין לפסוק בעניינו כאילו הודה באשמה המיוחסת לו ,וללא כל טיעונים
מקלים.
ד .הדיון
( )1בית הדין יתכנס לדון בעניין אשר הובא לפתחו תוך פרק זמן סביר בהתחשב בלוח המשחקים של
הנוגעים לעניין ,זמינות הדיינים ,מועדי הגשת כתבי הטענות ,ומורכבות האישום הנידון.
( )2בית הדין רשאי לסטות מדיני הראיות על-מנת להבטיח בירור יעיל וצודק של עניינים שהובאו בפניו,
מטעמים שיירשמו.
( )3הובאו עדויות או ראיות לדיון בבית הדין ,יחליט בית הדין לפי שיקול דעתו אם לשמוע את העדויות או
לקבל את הראיות ואם לאו.
ה .החלטה
( )1בסיום הדיון ייתן בית הדין את פסק דינו לעניין הכרעת הדין ,ובמקרה של הרשעה ,גם לעניין העונש.
פסק הדין יפורסם בכתב על-ידי בית הדין בתפוצת בעלי הדין ,ובמקרה של שחקן גם למנהל קבוצתו.
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 .7ערעור על החלטות בית הדין
א.
ב.

ג.
ד.

זכאי לערער לבית הדין מי שניתנה בעניינו החלטה משמעתית על-ידי מנהל הליגה.
ערעור על החלטות שנתנו בידי דן יחיד ידונו בפני מותב מורחב של בית הדין ,בכפוף לאישור בית הדין של
בקשת רשות ערעור שתוגש בכתב לנשיא בית הדין לא יאוחר מ 15-יום מפירסום פסק הדין .בקשת הרשות
לערעור תכלול את הנימוקים לערעור ובית הדין יידרש להכריע בעניין הבקשה האמורה תוך  30יום ממועד
הגשתה.
ערעור בהתאם לסעיף .9א )4(.לעיל יוגש בכתב לבית הדין עם העתק למנהל הליגה לא יאוחר מ 15-יום
מהחלטת מנהל הליגה עליה מוגש הערעור.
בית הדין של איגודי איל"ת ישמש כערכאת ערעור על החלטות סופיות של בית הדין וזאת בכפוף להוראת
חוק.

 .8פרסום ואכיפה
א .החלטות בית הדין יפורסמו ויופצו לכל גורמי הליגה על-ידי מנהל הליגה ,אלא אם החליט אחרת נשיא בית
הדין.
ב .יישום החלטות בית הדין ומעקב אחר ציות להן מסורות למנהל הליגה ,אשר ידווח לועד המנהל ונשיא בית
הדין על עניינים אלה לפחות פעם ברבעון.
ג .הפרות של החלטות בית הדין יטופלו על-ידי הועד המנהל ,ובסמכותו במקרים אלו לנקוט כלפי מפר
ההחלטה בכל אחד מהצעדים המשמעתיים המפורטים בסעיף  5לעיל.

 .9הוצאות
הוצאות בית הדין ,שאושרו על ידי הועד המנהל ,לרבות שכרו של נשיא בית הדין ,יכוסו מתקציב הליגה.

13
ההתאחדות לפוטבול אמריקאי בישראל מגרש קראפט ת.ד 4510 .ירושלים 02-6236443 91044

חלק ב' :עבירות משמעת
 .10הגדרת עבירות ועונשים
א .כל הפרה של הוראות תקנון הליגה ,תקנון משמעת זה או הנחיות המנהל מצד שחקן ,קבוצה ,או בעל תפקיד
בקבוצה מהווה עבירת משמעת הבאה בגדר סמכותו של בית הדין.
ב .בבואו לקבוע את עונשו של עובר עבירה יקח בחשבון בית הדין ,בין היתר ,את תפקידו של העבריין ועברו
המשמעתי ,חומרת העבירה ותוצאתה.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן תמצית עבירות המהוות עילה לדין ,הסמכות השיפוטית ,והעונשים
המומלצים בגינן ,לפי המקרה:
תיאור העבירה
( )1אי התייצבות קבוצה
למשחק

סעיף רלבנטי
12.5

סמכות שיפוטית

עונש מומלץ

מנהל הליגה סך כספי סביר שלא יעלה
על הוצאה בפועל בגין
(לפי
המגרש/הסעה
המקרה) והוצאות הליגה,
כנתמך על-ידי חשבוניות
מס שהוצאו כדין + ,הפסד
משחק ביתי

קבוצה

 12.5מנהל הליגה או סך כספי סביר שלא יעלה
בית הדין על הוצאה בפועל בגין
(לפי
המגרש/הסעה
המקרה) והוצאות הליגה,
כנתמך על-ידי חשבוניות
מס שהוצאו כדין + ,הפסד
משחק ביתי

( )3איום על אוהד ,בעל
מאמן,
תפקיד,
שופט ,או שחקן.

;15.6.2
19.7 ;15.6.3

בית הדין הרחקה בפועל לפרק זמן
של  3משחקים

( )4העלבת אוהד ,בעל
מאמן,
תפקיד,
שופט ,או שחקן.

;15.6.2
19.7 ;15.6.3

( )2פרישה של
באמצע משחק

הערות

סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנהל
הליגה

לקבוע
מנהל הליגה אזהרה ,הרחקה על תנאי ,ניתן
או הרחקה בפועל ממשחק שילוב של כל
אחד אחד מהעונשים
הללו

עקרון
( )5הפרת
התחרותיות ההוגנת

,15.6.4
19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )6הצעת טובת הנאה

,15.6.4
.19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )7כניסה למגרש ללא
אישור

19.7.1

לקבוע
מנהל הליגה אזהרה ,הרחקה על תנאי ,ניתן
או הרחקה בפועל ממשחק שילוב של כל
אחד אחד מהעונשים
הללו
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( )8מתן טובת הנאה
( )9סילוק ממשחק
בלתי

עבירה
()10
ספורטיבית

( )11פגיעה בליגה

;15.6.4
19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

ספר החוקים

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

ספר החוקים מנהל הליגה או לשיקול דעת מנהל הליגה
בית הדין בהתאם לסעיף  6לתקנון
הליגה או בית הדין בהתאם
לסעיף  5לתקנון המשמעת

סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנהל
הליגה

 ;15.6.4מנהל הליגה או לשיקול דעת מנהל הליגה
בית הדין בהתאם לסעיף  6לתקנון
19.7.4
הליגה או בית הדין בהתאם
לסעיף  5לתקנון המשמעת

סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנהל
הליגה

;15.6.4
19.7.4

בית הדין

( )13שידול
למעבר
אחרת

שחקן
לקבוצה

;15.6.4
19.7.4

בית הדין לשיקול דעת מנהל הליגה
בהתאם לסעיף  6לתקנון
הליגה או בית הדין בהתאם
לסעיף  5לתקנון המשמעת

( )14שימוש
אסורים

בסמים

19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )15תקיפת אוהד ,בעל
מאמן,
תפקיד,
שופט ,או שחקן.

;19.7.2
;19.7.3
19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )12קבלת טובת הנאה

לשיקול דעתו של בית הדין
סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנהל
הליגה

חלק ג :מנהל הליגה
 .11תפקידים משמעתיים
א .בעניינים משמעתיים ,יפעל מנהל הליגה לפי סעיף  8של תקנון הליגה.
ב .בביצוע תפקידיו ינהג ללא משוא פנים ועל פי-כללי הצדק הטבעי .מנהל הליגה יקיים את הנחיות בית הדין,
יפעל לפי סדרי הדין שנקבעו בו ,יציית להחלטות בית הדין המשמעתי בכל דבר ועניין ויפעל לאכיפתן.
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