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ועדת משמעת:
.1.1

וועדת משמעת תהיה מורכבת לפחות משני חברים נושאי אישור רשמי של וועדת האתיקה של מנהל
הספורט.

.1.2

לוועדת המשמעת של העמותה תהיה הסמכות הבלעדית והראשונית לדון ולהחליט בכל עניין משמעתי
אשר נוגע למועדונים ,לקבוצות ,פעילים ,שחקנים ,ובכלל זאת התנהגותם בכל פעילות של העמותה ,כולל
אירועים ,תחרויות ,משחקים ,אספות ,וכל פעילות אחרת ,אשר קשורה לפטאנק ולעוסקים בו ,בין אם
במהלך משחק ובין אם לאו.

.1.3

אין בהתכנסות או החלטת וועדת משמעת מועדונית או מחוזית למנוע דיון בוועדת משמעת התאחדותית
על כל המשתמע מדיון זה .למען הסר ספק בעניין ,החלטת וועדת משמעת התאחדותית לגבי נלון גוברת על
כל החלטת וועדת משמעת מועדונית או מחוזית ,בעניין אותו נלון.

.1.4

החלטת וועדת משמעת התאחדותית לגבי מועדון/קבוצה ,תכלול חד משמעית את חברי המועדון/קבוצה .

.1.5

חבר עמותה ,חבר ועד העמותה ,שופט ,שחקן ,פעיל ,נציג קבוצה ,וכל בעל תפקיד אחר בעמותה או בקבוצה
חברה ,רשאי להגיש נגד אחר תלונה משמעתית.

.1.6

תלונה משמעתית תוגש להנהלת ההתאחדות תוך  7ימים מקרות האירוע .התלונה תוגש בכתב ,ויפורטו
בה האירוע ,נימוקי התלונה ,שמות העדים ,וכל פרט אחר על פי שיקול דעתו של המתלונן.

.1.7

במקרה של תחרות  -דו"ח השופטים והמארגנים יוגש בכתב לא יאוחר מ 5 -ימים מיום ביצוע העבירה
( תאריך החותמת הוא הקובע ).

.1.8

עם קבלת תלונה כאמור ,תמנה ההנהלה ,ועדת משמעת ,בת מינימום שני חברים ,אשר יכולים לדון בתלונה
ולקבל החלטה מבלי להיות נגועים בניגוד עניינים.

.1.9
.1.10

הוועדה תנהל דיון מקדמי.
הוועדה מצאה כי המקרה הינו ראוי להידון בפניה .תודיע במכתב להנהלת ההתאחדות בו תקבע את
הגורמים המוזמנים ,את מקומו ומועדו של הדיון וזאת תוציא מכתב רשום לכל הגורמים המצוינים.

.1.11

יו"ר מועדונו של הנידון יוזמן אף הוא לדיון.

.1.12

הנהלת ההתאחדות רשאית למנות קובל שייצג את העמותה או המתלונן בדיון וועדת משמעת

.1.13

ועדת המשמעת תנהל את ישיבותיה ותדון על פי שיקול דעתה ,תוך הקפדה על אובייקטיביות ,מתן במה
הולמת לכל הצדדים לטעון את טענותיהם וללא משוא פנים

.1.14

דיוני הוועדה הנם סודיים ואינם לפרסום לבד פסק הדין והנמקתו

.1.15
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ועדת המשמעת תדון ,תכריע ,ותקבע את העונש ואת חומרתו ,ככל האפשר בהתאם להוראות הנוגעות
לעבירות משמעת כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת בהתאחדות הפטאנק העולמית.

ערעור על החלטת ועדת משמעת:
.2.1

על החלטת ועדת משמעת ,למעט החלטה מזכה או החלטה שהעונש שהוטל במסגרתה הינו נזיפה ,רשאי
הנידון לערער בפני בית הדין העליון של "אילת" ,לכשתחל פעילותו .עד אז ,לבית הדין העליון של העמותה,
מסורה הסמכות הבלעדית לדון בערעורים על החלטות ועדת משמעת .לא יתקבל ערעור של נידון אשר לא
התייצב לדיון.

.2.2

המועד להגשת ערעור הינו  14יום מיום שפורסמה החלטת ועדת המשמעת.

.2.3

אי קיום החלטת ועדת משמעת ,אשר לא ניתן לגביה עיכוב ביצוע על ידי ועדת משמעת או בית הדין העליון,
יגרור הרחקה אוטומטית של הנידון מכל חברות ,פעילות וזכויות כלשהן בעמותה .הרחקה כאמור ,איננה
גורעת מחובתו של הנידון לקיים את החלטתה של ועדת המשמעת.
דיני עונשין

 .1סירוב להישמע להחלטת הממונים על השיפוט או/ועל המשמעת בתחרויות  -השעיה
למשך תקופה בין  1חודשים לשנה.
 .2החלפת שחקן בין קבוצות בעיצומה של תחרות -השעיה בין  3חודשים לשנה.
 .3סירוב לשחק נגד קבוצה/ות או פרישה בעיצומה של התמודדות  -השעיה בין  3חדשים לשנה.
 .4משחק בעבור בצע כסף  -השעיה בין  8שנים לצמיתות.
 .5לבוש לא צנוע  -השעיה בין  6חודשים לשנה.
 .6שימוש בכדורים מזויפים  -השעיה בין שנה לצמיתות.
 .7עבירות פליליות  -בין שנה ל 3 -שנים.
 . 8כרזות מילוליות בע"פ או בכתב במטרה לפגוע בהתאחדות או בשם הטוב של הפטאנק או בשמם
הטוב של בעלי תפקידים ,יושבי ראש ,מארגנים - .השעיה בין  1שנים לצמיתות.
 .9במקרה של עבירה ראשונה תישקל המרת חלק מהעונש הקבוע בחוק או כולו בעונש על תנאי.

