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  :לכבוד
 מועדון ספורט כו"ח ת"א

 

 התפרעות קבוצת לב ת"א הנידון: 

בליגה במשחק של לב ת"א נגד כפר קאסם ,במהלך אחת השריקות של השופט חביב לוי , חלק  5אמש במחזור 
 משחקני הספסל נכנסו למגרש והתפרעו בצעקות על החלטת שריקה.

שאיים על השופט "אני אתלונן עליך באיגוד" ורץ לדפוק חזק על שולחן שלכם אייל שלום  7הגדיל לעשות מספר 
 המזכירות וצעק על המזכירות "פעם אחרונה שאני רואה את השופט הזה" 

 הקבוצה שלכם לא יודעת לכבד שופטים ולא מבינה כמה קשה להביא שופטים לליגה שלנו.
ם ששון כי הוא לא "מאושר" למשחקים ואין לי לידיעתכם  איגוד השופטים לא מסכים לשלוח שופטים שלו לאול

הרבה אופציות של שופטים עם תעודת שופט בתוקף כי מלא כאלו כבר פרשו ולא שופטים פעיל ולפי דרישות הטוטו 
 שמשלם לאס"ח הקצבות לתפעול ליגות הוא דורש שנשלם על שופטים "פעילים"!!!!

ת מול שיפוט , לצערי זה בולט אף יותר העונה שהקבוצה בהתפרעו 1בשנים שאני מנהל ליגה הקבוצה שלכם מספר 
 שלכם פשוט מעצימים את זה עוד יותר.

אף עודכנתי ע"י חברי המדכירות שעוד לפני שהתחיל המשחק כבר ראו את מאמן הקבוצה אלעד ראטה מדבר 
 אליהם "עוד פעם השופט הגרוע הזה". 

 ככה זה כבר לא יכול להימשך! 
 

 עונשים: 2אתם תקבלו 
טכניות הרחקה ממשחק אחד ועוד אני מרחיק  2משחקים בפועל הסיבה: קיבל  2אייל שלום מורחק מ (1

 אותו ממשחק נוסף על התנהגות בלתי ספורטיבית ליוון אנשי המזכירות.
נק'  2התנהגות בלתי ספורטיבית של הקבוצה שנכנסה למגרשה באופן לא חוקי , לפי תקנון זה או הורדת  (2

נק' לאור מצבכם הרגיש בטבלת  2או קנס כספי. קחו בחשבון שאני עוד מתחשב איתכם ולא אוריד ממכם 
 שקלים על התפרצות למגרש.  100הליגה ולכן אסתפק בקנס כספי 

 
 בכבוד רב,

 רכז ליגת סל אס"ח–ג'ימי חצבני 
 העתקים:

 יו"ר אס"ח-עידו רושינק
 ו"ר העמותהי -ישי לו

 ראש ענף כדורסל-טלי סלם
 מנהל קבוצה -גבי רוקינאן
   מאמן הקבוצה -אלעד ראטה


