
 תקנון האליפות ( בנהלים)נספח ג'  ז. ל 1סעיף תיקון ל
 

 קייםנוסח 
 
בעל תפקיד, לרבות מאמן וכן שחקן אשר נענש בעונש של הרחקה ממשחק/ים, בין  ז.

ע"י ביה"ד ובין באמצעות ענישה אוטומטית כאמור בתקנון המשמעת, רשאי 
המיועד לקהל מצא במהלך המשחק, לרבות במחצית, אך ורק בתחומי היציע ילה

חל איסור על מאמן שהורחק להיות  .הרחב ולא במקום אחר בתחומי האצטדיון
 .מעורב, באופן כלשהו, בניהול המשחק

 
 מוצענוסח 

 
בית הדין, על ידי בין ע"י בעל תפקיד, לרבות מאמן אשר הורחק ממשחק/ים  ז.

לא ימצא  באמצעות ענישה אוטומטית כאמור בתקנון המשמעתאו  שופט המשחק
ה המיועדים במהלך המשחקים מהם הורחק בספסל הקבוצה, מקומות הישיב

זור הטכני, מתחם חדרי ההלבשה, מנהרת לצוות טכני מסייע, הא
השחקנים/המקום המוביל ליציאה למשטח הדשא וכיו"ב ולא יהיה מעורב בשום 

ליצור אופן ו/או צורה בניהול המשחק. בכלל זאת חל איסור גורף לחלק הוראות ו
כל קשר עם כל גורם היושב על ספסל הקבוצה ו/או הנמצא בזירת המגרש בין אם 

 מדובר בקשר ישיר או עקיף, טכנולוגי, פיזי וכיו"ב.
  

איסור זה יחול מרגע הגעת הקבוצה למתחם האצטדיון ועד לחמש דקות לאחר 
תום המשחק )אך לא לפני ירידת צוות השיפוט(. הקבוצה המארחת תקצה מראש 
מקומות ישיבה למאמנים מורחקים )בין אם במהלך המשחק או לא( וזאת 

 במיקום המרוחק מספסל הקבוצה אשר לא ניתן להעביר ממנו הוראות כאמור.  
 

כחריג לכלל האמור מובהר כי מאמן שהורחק על ידי שופט המשחק יוכל באותו 
לרדת למתחם חדרי ההלבשה של הקבוצה ובזמן הפסקת בו הורחק משחק 

 מחצית )בלבד( אף יוכל לתדרך את השחקנים.  ה
 

שחקן אשר הורחק ממשחקים בין על ידי בית הדין, על ידי שופט המשחק או 
זור כר הדשא ית לא ימצא במשחקים מהם הורחק באבאמצעות ענישה אוטומט

ום המוביל או סביבותיו ובכלל זאת ספסל הקבוצה, מנהרת השחקנים/המק
הטכני וכיו"ב. הגבלה זו תחול משריקת הפתיחה  זורליציאה למשטח הדשא, הא

של המשחק ועד לתום המשחק, למעט שחקן שהורחק באותו המשחק על ידי 
דקות לאחר תום המשחק )אך  עשרשופט המשחק אשר לגביו האיסור יחול עד 

 לא לפני ירידת צוות השיפוט(.
 
 

 דברי הסבר
 

ושחקנים מורחקים וזאת בהלימה הסדרת כללי המותר והאסור למאמנים, בעלי תפקידים 
 עם הוראות דומות המפורסמות על ידי אופ"א.

 
 


