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 על כל ראשי הקבוצות להביא את תוכן זה לידיעת כל השחקנים, מנהל, המאמן, ובעלי תפקידים.
של ארגון הספורט של  כדורגל באולמותזה מחייב את כל הקבוצות, השחקנים ובעלי התפקידים השונים המשתתפים בליגת  טבלה

 "אס"ח"(.להלן:החרשים בישראל )
 

 הערות קנס עונש עבירה

 4עד ק הקרוב והרחקה הרחקה אוטומטית מהמשח קבוצה היריבה שחקן מכה את שחקן
 חודשים על תנאי 12משחקים הבאים בכל המסגרות, 

 

בהתאם לדוח השיפוט וחוות דעת 
של השופט המשחק לגבי סיווג 

 דרגת האלימות.

שחקן מכה את בעלי תפקידים )מנהל או 
 מאמן(

 6עד הקרוב והרחקה  הרחקה אוטומטית מהמשחק
 חודשים על תנאי 12משחקים הבאים בכל המסגרות, 

 

 6עד הקרוב והרחקה  הרחקה אוטומטית מהמשחק בעל תפקיד מכה את שחקן
 חודשים על תנאי 12משחקים הבאים, 

 

 8עד הקרוב והרחקה  מהמשחקהרחקה אוטומטית  שחקן מכה את שופט
 חודשים על תנאי 12משחקים הבאים בכל המסגרות, 

  

 הרחקה אוטומטית ממשחק וזימון לוועדת משמעת של שחקן התנהגות בלתי ספורטיבית
  

של הקבוצה או  התנהגות בלתי ספורטיבית
 בעל תפקיד בקבוצה

   נקודות ממאזן הקבוצה בטבלה 3הורדה 

 גופיות סימוןקבוצה לא הביאה 
 

שח  50קנס 
לקבוצה. חובת 
תשלום קנס 
טרם תחילת 

 משחק הבא.

 .דקות להתארגנות 15תינתן 
)לא כולל זמן איחור מעבר לזמן 

 החוקי של משחק(

דקות לאחר תחילת זמן החוקי  15איחור מעל 
 של המשחק

 5-0הפסד טכני 
 

יש אפשרות להגשת ערעור במידה 
 .ויש סיבה מוצדקת לאיחור

שחקן מחויב להיות רשום על טופס משחק 
 ומבוטח בביטוח הספורטאים

 תפסק הפסד טכני לקבוצתו
 

בדיקה ומעקב באחריות בעלי 
 תפקידים בקבוצה.

השחקנים מחויבים ללבוש ביגוד זהה כולל 
 גרביים ולשים מגנים

 שחקן יקבל כרטיס צהוב
 

בספסל חלה חובה על כל השחקנים 
ן אזהרה ללבוש גופיות סימון. תינת

 פעמיים ואז כרטיס צהוב לשחקן.

 הורדת נקודה אחת מסה"כ נקודות הקבוצה בטבלה הקבוצה מחויבת להביא עזרה ראשונה
 

תינתן אזהרה ולאחר מכך תבוצע 
 הורדה.

 אי הופעה למשחק
 -או / ו

שעות לפני  24-להודעה על אי הופעה מתחת 
 מועד המשחק

₪  1000תשלום  5-0הפסד טכני 
קנס שישולם 
טרם המשחק 

 הבא.

 

 24עד  שעות 48-להודעה על אי הופעה מתחת 
 לפני מועד המשחק שעות

₪  500תשלום  5-0הפסד טכני 
קנס שישולם 
טרם המשחק 

 הבא.

 

החוקי  המשחק הופסק או פוצץ לפני תום זמן
 של המשחק

 זימון לוועדת משמעת
 

 חובה קיום דיון עם דוח שופט.

 הקבוצה לא תורשה להשתתף בליגה למשך שנתיים לפני הזמן הליגה קבוצה פורשת ממסגרת
  

 הגשת ערעור
 

 שח 100
 

   תוכפל ענישה לפי טבלה זו. תנאי"עבירה שהתבצעה בתקופת "על 

פעם ראשונה שחקן יקבל אזהרה, פעם נוספת ואילך כרטיס  הכנסת מכשירי שמיעה בעת חימום/משחק
 אדום.

  

על כל שח  200 כל סוגי טפסים )הרשמה קבוצתית, רשימת דרג א' וכו( איחור בהגשת טופס
)כולל ימי שבוע 

מנוחה וחגים( 
איחור ממועד 

 ליין.-תאריך דד

 

 


