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 תיק נהלים 
 ת משמעת נוהל וועד

 מטרה  .1

 ולתקנון ההתאחדות   נוהל זה מטרתו להגדיר את התנהלות ועדת המשמעת בהתאם לקוד האתי .1.1

 רשימת חוקים ותקנות .2

 כללי האתיקה לספורט בישראל כפי שמפורסמים באתר משרד הספורט  .2.1

 הרכב הועדה  .3

 נציגים  5הועדה תהיה מורכבת מ .3.1

 דרך התנהלות \שיטה  םנציגי 3המניין המינימלי לכינוס ועדת משמעת הינו  .4

ספורטאי, בעל תפקיד או מלווה של ספורטאי אשר היו מעורבים באירוע משמעת הם היחידים הרשאים להגיש תלונה   .4.1

 אפוטרופוס או הורה במקומו. לועדת המשמעת. במקרה של קטין, רשאי להגיש 

 ועדת המשמעת תדון בתלונה בכל מקרה  –להמשך בחזרה    \תלונה שהוגשה לא תוכל להתבטל  .4.2

תלונה תוגש באמצעות דוא"ל אל תיבה ייעודית, או באמצעות מכתב רשמי למשרדי ההתאחדות. התלונה תציין את פרטי   .4.3

 ין אשר נדרש. מגיש התלונה, פרטי מושא התלונה, מהות האירוע וכל סימוכ 

 ועדת המשמעת תטפל בתלונות עד שבועיים מיום קבלתן.  .4.4

 )נספח א'( שעות. 48ועדת המשמעת תעביר את התלונה אל מושא התלונה ותבקש התייחסות. לצורך התייחסות יינתנו  .4.5

חצי   מגיש התלונה ומושא התלונה יהיו רשאים לזמן עדים להעיד בפני ועדת המשמעת. לידי כל אחד מהצדדים תועמד .4.6

 דק' נוספות ועד סה"כ שעה. עדויות נוספות רשאיות להמסר בכתב.  15שעה, כאשר על כל עד ייתנו 

 יצא זימון מאת ועדת המשמעת לשמוע את מגיש התלונה, כאשר אחריו יצא זימון לשמוע את מושא התלונה.  .4.7

במקרה של שיוויון ליו"ר   , ההחלטה תתקבל ברוב קולות כאשר ותקבל החלטהתתיעץ בתום התייחסות הצדדים הועדה  .4.8

 הועדה יהיה קול מכריע. 

 הועדה תמסור את ההחלטה לשני הצדדים ולהנהלת ההתחאחדות  .4.9

 פרסום החלטות  .5

 החלטות ועד המשמעת יהיו מפורסמות באתר האינטרנט של ההתאחדות  .5.1

 ערעור  .6

 מושא התלונה רשאי לערער לבית הדין לבוררות בספורט  .6.1
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 נוסח בקשה להתייחסות   –נספח א' 

 שלום,  _________

 מצורפת בזאת.  הוגשה נגדך תלונה לוועדת משמעת של התאחדות הספורט המוטורי בישראל,

שעות משליחת מסמך זה ההתאחדות תראה בכך כויתור על זכותך   48שעות, ככל ולא תתקבל עמדתך תוך  48נא עמדתך תוך 

 דעתה   למסור עמדתך ותהיה רשאית לפעול לפי שיקול

 

 . עדים 2או לזמן עד  בנוסף לעמדה מוזמן לצרף עדויות נוספות

 במשרד ההתאחדות במכון וינגייט.  __:__בשעה  ________-_____ הועדת המשמעת תתכנס ביום 

 בברכה, 

 וועדת המשמעת 


