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 פרטיכל דיון שימוע

 לפרק "זכויות שחקן" 5-ו 2,3,4עבירה על סעיפי 

 בתקנון נבחרות ישראל אס"ח"שונות"  2וסעיף 

 משרד אס"חב 18:00, 18.7.2018

 

 הנוכחים:

 בוקלר-קרן, דוד לנסמן וגילת אלבזיעקב  –ועדת המשמעת 

 רושינק, יו"רעידו  –צד אס"ח 

דקל זקיף, שחקנים: איסקנדר קחרמונוב, דוד ריבוח,  11 ם מטעםקדוש וערן ביטון )נציגימייקל  –שחקנים  11צד 

 .(ושפיר חפיף ערן ביטון, שי חג'ג'סמי זנקו, מאיר סמימי, מייקל קדוש,  יוסף חיים פרץ, חן ברגד,

 

 עידו רושינק פותח

  מקרה מהודעה של  נקודותמפרטDCL אשל"צ לפי תקנון של לגבי אי זימון קבוצת כרישי רDCL  ועד

 .היום לזימון לדיון שימוע

o  לאחר סיום ליגה, לפי נוהל שלDCL של , אס"ח שלח טופס תיקניDCL  קבוצות 4וציין בן מיהן 

 .בליגה 4-ו 1,2,3שסיימו במקומות 

o רוסריו מ-DCL  בליגה הן מאותו מועדון, השבתי שכן. 2-ו 1ות במקומקבוצות שסיימו  2שאל אם 

o כי דולפיני אשדוד  קבוצות מאותו מועדון 2תן להזמין הוא המשיך וציין שלפי תקנון שלהם, לא ני(

, לכן כרטיס עובר לקבוצה הבאה, קיבלה כרטיס אוטומטי בהיותה אלופת אירופה( 1במקום 

 .מועדונים 2-וביקש שאודיע לבמקום השלישי בליגה  אולטראס תל אביב שסיימה

o  מכאן שחקנים התחילו לשלוח לרועי מרלי מנהל נבחרת הודעה שלוקחים חופשה עד להודעה

שאפילו אס"ח או  DCLבגלל סעיף בתקנון ישראל על נבחרת  י זה חרםחדשה מנבחרת. מבחינת

 ללי לא היה יד בזה.

 

 שחקנים

 ת להתקשר עם אס״ח מכבדים מאד את אס״ח ומודיעים שהמטרה של כל השחקנים בהודעה היה לנסו

 לפגישה משותפת.

 מגרש. והופתעו הודיעו שהיה קשה להם לקבל החלטת דסל לאחר עונה קשה שבו ניצחו ספורטיבית על ה

 שנלקח מהם הכרטיס.

 יעכב הודעה ויבדוק מול ידו שציפו מעDCL יע מול יסיוDCL .לשנות החלטה 
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 בע מתוך אמוציות וכעס. ערן מוסיף שלא פגעו בהכנת נבחרת כי זה לא באמצע אלא התנהלות שחקנים נ

 צ."בהתחלה וכולם השחקנים ניסו לתמוך בראשל

  ״עמותה״. -והודיעו שהנהלה עדכנה אותם שיש ויכוחים בנושא של ״מועדון״ 

 

 רושינק עידו

  במקום לנסות להתקשר מולי הרי ידוע לכולם שיש להביע את תחושותיכם לא ייתכן שזו היתה דרך יחידה

 לכולם ללא יוצא מן הכלל.והקשבה פתוחה לי מדיניות רחבה של "דלת פתוחה" 

  (אולטראס תל אביב)כלומר בתור ראשל"צ, אזי קבוצה הבאה אשדוד/אם הייתי משתדל למען כרישי 

השתנו גם ככה  DCLמכות מלאה על החלטות של היתה נפגעת כאן לכן נקטתי עמדה נייטרלית והסת

 הרי מדובר בטורניר ותקנון שלהם. מספר פעמים.

 

 מעתועדת מש

 .הבנו את תמונה מלאה, מבקשים מכל צדדים לצאת ולהשאיר אותנו לדיון ולהחלטה 

 

 שחקנים

 ולצאת לדרך חדשה הוסיפו מילים אחרונות שהם באים לטובת נבחרת ומבקשים החלטה מקצועית מאד. 

 

 החלטה

  אס"ח החל מהיוםמקומיות ובינלאומיות של מכל פעילויות ומסגרות הנ"ל שחקנים  11משעים את 

 שנה(.יה ליהשע) 2019ועד סוף חודש יוני  (18.7.2018)


