תקנון השיפוט באיגוד האתלטיקה הישראלי
(התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשופטים משני המינים)
ועדת השיפוט




איגוד האתלטיקה הקים ועדת שיפוט שחבריה הינם שופטים מנוסים (ראה נספח א 1-לתקנון)
מספר חברי הועדה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה
חבריה יבחרו ע"י יו"ר האיגוד

הועדה אחראית על יישום חוקת הIAAF -




ועדת השיפוט אחראית על קביעת אמות מידה מקצועיות ,מנהליות ואתיות.
על ועדת השיפוט לוודא כי חוקת ה IAAF-מיושמת כהלכה כך שתאפשר תחרות הוגנת לכלל האתלטים בצורה
שוויונית.
ועדת השיפוט היא הגוף המקשר בין שופטי האתלטיקה לשאר חלקי האיגוד ,כאשר חבריה אמונים על ניהול כלל
הנושאים אשר נוגעים לשופטים.

ועדת ערעורים
חברי ועדת השיפוט ישמשו גם כחברי ועדת הערעורים בתחרויות האיגוד ביחד עם אישים נוספים (ראה נספח א2-
לתקנון)
ועדת הערעורים תתכנס עם לא פחות משלושה חברים ולא יותר מחמישה.

רכז השיפוט באיגוד
רכז השיפוט באיגוד ממונה על פעילות השופטים השוטפת ,שיבוץ שופטים לתחרויות ומשמש כאיש הקשר בין ועדת
השיפוט והנהלת האיגוד ,לשופטים.

הכשרת שופטים
שופט הוא מי שעבר הכשרה ע"י איגוד האתלטיקה הישראלי ,גופים מוכרים בארץ ו/או גופים מקבילים ומוכרים בחו"ל.
בכל מקרה ,ההכרה בהסמכתו של שופט תהיה בסמכות ועדת השיפוט .

דרגות ההסמכה לשיפוט:
שלב  - 1קורס שופטים בסיסי  -לאחר עמידה בהצלחה במבחן ,בוגרי השלב הראשון ישמשו כשופטים בתחרויות.
שלב  - 2קורס שופטים מתקדם  -לאחר עמידה בהצלחה במבחן ,בוגרי קורס שיפוט מתקדם יקבלו מעמד של "שופט
מתקדם".
שלב - 3

שופטים ראשיים  -התואר יוענק על ידי ועדת השיפוט בהתאם לתנאים שיקבעו בעתיד.

שלב -4

 -REFEREEהתואר יוענק על ידי ועדת השיפוט והוא יהיה סמכות השיפוט הבכירה ביותר במגרש.




ההסמכות יותנו באישור משרד התרבות והספורט ובהתאם לחוק הספורט (.ראה נספח ב)1-
הועדה תחליט על מספר תחרויות סטאג' כחלק מהכשרת השופט)4-6( .






ההסמכה והמעבר בין רמות השיפוט השונות תהינה בסמכות ועדת השיפוט ועל פי שיקול דעתה.
הועדה תקיים שני דיונים בשנה שנוגעים להסמכת שופטים וקידומם בדרגה.
ועדת השיפוט תנפיק תעודות שופט לכל דרגות השיפוט ( תעודת קיר ותעודת כיס).
מעת לעת ועדת השיפוט תקיים השתלמויות לכל רמות השיפוט כשנוכחות השופטים בה תהיה חובה.

חובותיו וזכויותיו של השופט









השופט יפעל תמיד בהגינות כלפי כל האתלטים ויאכוף את חוקי התחרות של ה iaaf-ותקנון השיפוט הישראלי.
השופט ינהג תמיד בכבוד כלפי האתלטים ,חבריו לשיפוט ויתר בעלי התפקידים באצטדיון  /אתר התחרות.
השופט יפעל עפ"י נוהלי התחרות והממונים על התחרות.
השופט יופיע תמיד בהופעה מסודרת עם מדי השיפוט עפ"י הנחיות רכז השיפוט האיגוד.
השופט יקבל מאיגוד האתלטיקה את פרטי הביגוד שעליהם יוחלט שאיתם מופיעים לאתר התחרות.
השופט יתנהל בתוך אזור התחרות ובסביבותיה בצורה ראויה ומכובדת שתייצג את איגוד האתלטיקה ואת
תפקידו הרשמי בכבוד.
השופט יקבל שכר עבור פעילותו בהתאם לדרגות השכר שיקבעו מעת לעת בכפוף לדרגתו ,הוותק שלו ,רמתו
המקצועית וחוות דעת שיתקבלו עליו מבעלי תפקידים רלוונטיים.
ועדת השיפוט תשמש גם כועדת משמעת ובסמכותה יהיה לנקוט צעדים משמעתיים כנגד שופט.

בחירת שופט השנה
ועדת השיפוט תבחר בכל שנה את "שופט השנה".
התנאים לבחירת שופט השנה:
שופט השנה יוכל להיות רק מי שהוסמך לדרגת "שופט מתקדם" לפחות.
השופט יבחן על פעילותו במהלך העונה שחלפה:





מספר התחרויות בהן שפט
רמת תפקודו המקצועית
האופן שבו יצג את גוף השופטים ואת איגוד האתלטיקה
תרומה יוצאת דופן לגוף השופטים

חברי ועדת השיפוט יציעו שלושה מועמדים והזוכה יבחר בבחירות חשאיות בוועדה כשלפחות חמישה מחברי הועדה
נוכחים.
במקרה של שוויון בין מועמדים ,יתקיים סבב בחירה נוספת בין המועמדים שהגיעו לשיוויון.

שכר השופטים






שכר בסיס שופטים חדשים
דרגה הבאה -שופטים מתקדמים
דרגה הבאה -שופטים ראשים
Referees
דרגת שכר מיוחדת לבעלי שכר גבוה מדרגתם המקצועית החדשה(וותיקים)

תקנון זה יבחן מעת לעת ובסמכות ועדת השיפוט לבצע בו שינויים נדרשים

נספח א :
 .1חברי ועדת השיפוט:
עמית נאמן  -יו"ר
עופר ישראלי – רכז
אנה ווסלובה
אסף ליבנה
מיכאל כספין
ענת רבינוביץ

 .2חברים נוספים בוועדת ערעורים:
אריק קוקס
דוד אייגר
ז'ק כהן

