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תקנון נבחרת ישראל
.1

הגדרות

א.

"נבחרת ישראל"  -קבוצת שחקנים אשר נבחרו ע"י איגוד הכדוריד לייצג את מדינת ישראל
במשחק ו/או במשחקים נגד יריב ו/או יריבים כלשהם בכל מסגרת משחקים שהיא )להלן
"הנבחרת"(.

ב.

בכל מקום שבו נאמר נבחרת ישראל הכוונה לנבחרת הבוגרים ו/או הנשים בכל הגילאים או כל
נבחרת אחרת לגביה תחליט הנהלת איגוד הכדוריד להחיל תקנון זה.

ג.

"שחקן נבחרת" – שחקן אשר הוזמן ע"י איגוד הכדוריד ליטול חלק באימון ו/או משחק של
הנבחרת )להלן "השחקן"(.

ד.

"מאמן נבחרת"  -מאמן שמונה לתפקיד זה ע"י הנהלת איגוד הכדוריד )להלן "המאמן"(.

ה.

"עוזר מאמן"  -עוזר מאמן שמונה לתפקיד זה ע"י הנהלת האיגוד )להלן "עוזר מאמן"(.

ו.

"מנהל נבחרת"  -אדם שימונה לתפקיד זה ע"י הנהלת איגוד הכדוריד )להלן "המנהל"(.

ז.

"פיזיוטרפיסט" אדם שימונה לתפקיד זה ע"י הנהלת איגוד הכדוריד )להלן "פיזיוטרפיסט"(.

ח.

"רופא" אדם שימונה לתפקיד זה ע"י הנהלת איגוד הכדוריד )להלן "רופא"(.

.2

מטרות

א.

קיום תחרויות רשמיות וידידותיות בארץ או בחו"ל עם נבחרות לאומיות וקבוצות.

ב.

ליצג את מדינת ישראל בארץ או בחו"ל.

.3

הרכב המשלחת

א.

הנהלת האיגוד תקבע את ראש המשלחת לכל משלחת של האיגוד היוצאת לחו"ל מבין חבריה .

ב.

הנהלת האיגוד תקבע את בעלי התפקידים בכל משלחת ומשלחת.

ג.

כל משלחת ומשלחת תכלול את בעלי התפקידים הבאים:
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

שחקני הנבחרת
ראש משלחת
מאמן נבחרת
מנהל נבחרת
פיזוטרפיסט
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) (6רופא
) (7עוזר מאמן
ד.

על אף האמור בסעיף .3ג דלעיל ,רשאית הנהלת האיגוד לקבוע כי התפקידים הנזכרים בסעיף .3ג.
סעיפי משנה  6ו 7-לא יכללו במשלחת זו או אחרת.

ה.

ראש המשלחת יהיה נציגו היחיד של האיגוד בכל הקשור בייצוג האיגוד ובענייני המשלחת .ראש
המשלחת יהיה אחראי לניהול המשלחת וייצוגה במקום התחרויות.
ראש המשלחת יהיה אחראי כלפי האיגוד בניהול כל העניינים הכספיים של המשלחת.
ראש המשלחת חייב למסור דין וחשבון בכתב על כל פעולות המשלחת לרבות דין וחשבון כספי.
הדוחות יוגשו תוך  10ימים מיום שוב הנבחרת ארצה .דו"ח כספי לועדת כספים ודו"ח מנהלי
להנהלת האיגוד.

ו.

ראשות המשלחת תהיה מורכבת מראש המשלחת ,מנהל הנבחרת ומאמן הנבחרת )להלן" :ראשות
המשלחת"(.

ז.

ראשות המשלחת תהיה אחראית על המשמעת והסדר במשלחת .ראשות המשלחת רשאית להטיל
כל עונש שיראה בעיניה כצודק בנסיבות הענין.

ח.

מינוי ראש המשלחת חייב להקבע לפני יציאת הנבחרת לחו"ל.

.4

מנהל הנבחרת

א.

אחראי על כל הסדורים הארגוניים והטכניים של הנבחרת.

ב.

מ"מ ראש המשלחת בהעדרו.

.5

מאמן הנבחרת

א.

אחראי בלעדי לקביעת הרכב סגל שחקני הנבחרת וחברי הנבחרת.

ב.

אחראי לבעיות המקצועיות.

ג.

תוך  10ימים מיום שוב המשלחת ארצה עליו להגיש דו"ח בכתב לועדה המקצועית של
האיגוד.

ד.

המאמן רשאי להתראיין בכל הנושאים המקצועיים הקשורים לנבחרת אולם אין המאמן רשאי
להתראיין ולהעביר ביקורת על הנהלת האיגוד ו/או נושאי תפקידים באיגוד.

.6

הרכב סגל הנבחרת והנבחרת

א.

שחקני הנבחרת אשר יהוו חלק מהמשלחת יהיו אך ורק שחקנים הרשומים כחוק באיגוד.

ב.

שחקני הנבחרת חייבים להיות אזרחי מדינת ישראל.

ג.

שחקני הנבחרת חייבים לענות על תקנון המשחקים בהם משתתפת הנבחרת.

.7

כללי התנהגות לשחקני סגל הנבחרת והנבחרת
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א.

שחקני סגל הנבחרת או הנבחרת )להלן" :השחקנים"( חייבים להתייצב לאימונים ו/או לתחרויות
בהתאם להוראות בעלי התפקידים המוסמכים באיגוד.

ב.

השחקנים יהיו כפופים להוראות המשלחת בכל ההופעות הרשמיות והידידותיות ובכל הקשור
להתנהגותם.

ג.

השחקנים יהיו כפופים להוראותיהם של מנהל הנבחרת ומאמניה בכל הקשור לאימוני הנבחרת
ולתחרויות.

ד.

הנהלת האיגוד בלבד רשאית לשחרר שחקנים מהשתתפות בנבחרת.

ה.

השחקנים חייבים לשמור על הציוד שנמסר להם ולהחזירו כאשר ידרשו לעשות כן.

ו.

השחקנים לא יהיו רשאים להביע דעה וביקורת בפומבי בכל הנוגע להנהלת הנבחרת ו/או להנהלת
המשלחת ו/או המאמן ועוזרו ו/או האיגוד.

ז.

שחקנים יהיו רשאים להיעדר מאימון ו/או משחק רק אם קיבלו אישור מראש להעדרות מהמאמן

ח.

שחקן חייב לשמור על מעמדה הייצוגי של הנבחרת ועל התנהגות ההולמת את מעמדו כשחקן
נבחרת ייצוגית בכל תקופה בה ימנה על סגל הנבחרת בין בארץ ובין בחו"ל.

.8

זכויות השחקן נבחרות הגברים והנשים

א.

האיגוד רשאי לפצות את שחקני הנבחרת בעת שהותם בחו"ל לצורך פעילות הנבחרת.

ב.

הוצאות נסיעותיהם של השחקנים לאימונים ישולמו לפי קריטריון שיקבע ע"י הנהלת האיגוד עפ"י
נסיבות הענין.

ג.

בעת שהותם של השחקנים בחו"ל יקבלו חברי המשלחת הוצאות אשל במטבע זר ,כפי שייקבע ע"י
הנהלת האיגוד ובהתאם לחוק.

ד.

לשחקנים בנבחרות הלאומיות הצעירות לא ישולמו הוצאות נסיעה אלא באם יאושר ע"י ועדת
הכספים מראש.

.9

הוראות לחברי המשלחת

א.

באם הנבחרת תזכה בפרסים כספיים יש להחזירן לאיגוד ולדווח בדו"ח הכספי שיוגש ע"י ראש
המשלחת.

ב.

מתנות ,גביעים וכו' יש להעביר לאיגוד.

ג.

חברי המשלחת והשחקנים לא יהיו רשאים להשאר בחו"ל לאחר גמר המשחקים ויהיו חייבים
לחזור ארצה עם כל המשלחת ,אלא אם יוחלט אחרת ע"י הנהלת האיגוד.

.10

חובות האגודות
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א.

הזמנת שחקנים לנבחרת תעשה דרך האגודות.

ב.

כל האגודות החברות באיגוד חייבות לסייע לאיגוד בכל הקשור להתייצבות שחקניהן לאימונים או
לתחרויות בארץ ובחו"ל או לכל קריאה אחרת מטעם האיגוד.

ג.

אי שחרור שחקן ע"י אגודתו לאימונים תגרום להעמדת האגודה בפני ועדת המשמעת.

.11

תקציב
יו"ר המשלחת בתיאום עם מזכ"ל האיגוד חייבים להגיש תקציב הוצאות לאיגוד כדלקמן:

א.

כלל הוצאות הנבחרת בחו"ל.

ב.

התקציב מועבר לאישור הגזבר ולחתימתם של בעלי זכות החתימה. .

ג.

לא ידון ולא יאושר מטבע זר לנבחרת ללא שהוגש לאיגוד ,תקציב מפורט לגבי הפעולות
המתוכננות של הנבחרת לא יאוחר מ 5-ימים לפני מועד היציאה.

.12

עבירות ועונשים

א.

שחקן אשר יפר הוראה מהוראות תקנון זה יובא לדיון בפני ועדת המשמעת של האיגוד ויהא צפוי
לאחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון המשמעת.

ב.

אגודה וכל שחקן בנבחרת אשר יפרו הוראה מהוראות תקנון זה יובאו לדין בפני ועדת המשמעת
ויהיו צפויים לעונשים המפורטים בתקנון המשמעת.

ג.

שחקן אשר הוזמן לנבחרת או לסגל הנבחרת ,ולא יתייצב לאימונים ו/או למשחקים של הנבחרת
יועמד לדין משמעתי בפני ועדת המשמעת.

ד.

נוהל הדיונים בתלונות נגד שחקני הנבחרת ,אגודות ,וחברי הנבחרת יהיה כנוהל הדיונים הרגיל של
ועדת המשמעת.

.13

ערעורים

א.

שחקנים ,אגודות וחברי הנבחרת הנענשים ע"י ועדת המשמעת יהיו רשאים לערער על החלטת
ועדת המשמעת בפני ביה"ד העליון של ההתאחדות עפ"י הנהלים הקבועים בתקנון המשמעת
וביה"ד העליון של ההתאחדות.

.14

כללי
שחקן הנמצא בהסגר או בעונש שניתן ע"י ועדת המשמעת אינו רשאי להשתתף באימוני סגל
הנבחרת ובמשחקיה אלא באישור מיוחד של הנהלת איגוד הכדוריד.

.15

איסור שימוש בסמים ממריצים

א.

כל ההוראות בקשר לאיסור שימוש בסמים ממריצים יחולו על שחקני הנבחרת.
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ב.

הרופא ו/או פיזיותרפיסט הנבחרת חייבים להביא לידיעת שחקני הנבחרת את ההוראות בכל
הקשור לאיסור שימוש בסמים ממריצים.

.16

תוקף ,תחולה ושינויים

א.

תקנון זה אושר באסיפה הכללית של האיגוד ביום .2.4.03

ב.

תחולת תוקפו של תקנון זה מיד עם פרסומו והפצתו בקרב האגודות ושחקני הנבחרת במועד
אישורו באיגוד.

ג.

הנהלת האיגוד רשאית להחליט ברוב רגיל על השינויים בתקנון זה.
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