תקנון ועדת המשמעת של העמותה – מועדון הבדמינטון באר שבע

 .1הגדרות
א .עמותת מועדון בדמינטון באר שבע – להלן "העמותה".
ב .התקנון כתוב בלשון זכר  ,אך הוא תקף לנשים וגברים באופן שווה
 .2תוקף ,תחולה ושינויים
א .תוקף
 .1לתקנון זה ניתן תוקף חוקי באישורו ע"י האסיפה הכללית העמותה מרגע אישורו.
 .2תקנון זה יישאר בתוקפו עד אשר יבוטל ו/או ישונה על ידי האסיפה הכללית.כאשר
אסיפה הכללית היא הסמכות הבלעדית לאשר ו/או לשנות את התקנון ברוב חברי
האסיפה הכללית הזכאים להצביע.

.

תחולה

ב.

 .1תקנון זה יחול על כל חברי העמותה .
 .2תקנון זה יחול על כל פעילות העמותה ,בתחומי מדינת ישראל או על פעילות
שנעשתה בשליחות העמותה מחוץ לגבולות מדינת ישראל .

ג .שינויים
 .1במידה ותחליט האסיפה הכללית על שינוי בתקנון העמותה ו/או תקנון
וועדת המשמעת ,ישלח התקנון עם השינוי לאישור ורישום אצל רשם העמותות.
 .2השינוי יהיה בתוקף רק לאחר האישור והרישום אצל רשם העמותות.
 .3הרכב ועדת המשמעת
א.

ועדת המשמעת תהיה מורכבת מ 3נציגים שיאושרו ע"י וועד העמותה.

 .4הליכים משמעתיים
א.

כל שחקן ,מאמן ,שופט ,פעיל או גורם אחר הקשור לענף הבדמינטון בישראל,
רשאי להגיש תלונה משמעתית נגד כל גורם אשר התקנון חל עליו.

ב.

יש להגיש את התלונה בכתב להנהלת העמותה ,והיא תפרט את הפרטים המלאים
של המתלונן ,פרטים של מבצע או מבצעי העבירה המשמעתית הנטענת,
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נסיבות ביצוע העבירה .הנטענת ורשימת עדים .
ג .כל תלונה תוגש לוועדת משמעת תובא לעיונם ,והוועדה תקבל החלטה עם קיימות
ראיות לכאורה לבצוע עבירה משמעתית,
ד .במידה והוועדה תקבל החלטה כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע עבירה משמעתית,
יקבעו מועד ומיקום מדויק לבירור התלונה המשמעתי .
ה .התלונה המשמעתית תישלח אל הנאשם באיי מייל או פקס כפי שנרשמו בעמותה
ו/או אך שתמצא לנכון הוועדה 4 ,ימים לפני ישיבת הוועדה – ותיחשב כחוקית
ומחייבת .
ו.

חבר שהורשע בהליך משמעתי יהא רשאי לערער על הרשעה בפני הנהלת העמותה

ז .הערעור יערך בכתב והוא יוגש להנהלת העמותה .בערעור יציין אם הוא מכוון
להרשעה או רק לעונש ,והוא יפרט את כל הנימוקים בגינן מבקש המערער להתערב
בהמלצתה של וועדת המשמעת.
ח .הנהלת העמותה תבחן את המלצות הוועדה ואת טענות החבר שהורשע ובהתאם
תעלה את הסוגיה בפני האסיפה הכללית ,אשר לה הסמכות להחליט בדבר תוצאות
ההליך.
 .5רשימת עברות
שחקן ,חבר עמותה ,אשר יורשעו באחת או יותר מן העבירות המפורטות להלן ,יהיו צפויים
להיענש באחד או יותר מן העונשים המפורטים של תקנון זה :
א.
ב.

התנהגות בלתי ספורטיבית ,כהגדרתה להלן
אי ציות להוראה מחייבת ,כהגדרתה להלן

" כל מעשה ו/או מחדל ,אשר יש בהם משום הימנעות מקיום הוראה ו/או חובה המוטלת
על ידי העמותה ו/או ועדה מועדות העמותה ו/או בעל תפקיד מוסמך בעמותה ".
ג .הפרת סדר ,כהגדרתה להלן
" כל מעשה ו/או מחדל ,שיש בהם משום פגיעה פיזית ו/או מילולית בבעל תפקיד בארגון תחרות /ו ,או
נושא מישרה בעמותה/ו ,או אי ציות להוראות בעל תפקיד במהלך תחרות ו/או מהלך אימון ,הפרת סדר או
התפרעות בכל צורה שהיא בשטח התחרות או מקום פעילות העמותה סביבתה או כל מוסד הקשור אליו"
ד .ביזיון מוסדות העמותה ,כהגדרתה להלן
"כל מעשה ו/או מחדל ,שיש בהם משום ביזוי מוסד שיפוטי של העמותה (ועדת משמעת ) או ביזוי מוסד
ממוסדות העמותה (הנהלת העמותה או ועדה בעמותה או כל בעל תפקיד רשמי מטעם העמותה)".
סעיף זה חל גם על אי-התייצבות לישיבה שזומנה על ידי וועדת משמעת או מוסד ממוסדות
העמותה .
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 .6הוראות עונשים כלליות
א .כל ניסיון לבצע עבירה או שידול לבצע עבירה או סיוע לבצע עבירה ,כמוה כביצוע
העבירה
ב .אי ידיעת התקנות וההוראות השונות לא תשמש הגנה בגין ביצוע עבירה ,ואולם לא
יורשע אדם לפי תקנון זה ,אלא בגין תקנה ו/או הוראה שפורסמה בכתב והופצה
בדרך המקובלת בין חברי העמותה .
 .7רשימת עונשים
חבר עמותה אשר הורשע בביצוע עבירה אחת או יותר מן העבירות המפורטות בתקנון זה,
יהא צפוי
להיענש באחד או יותר מן העונשים המפורטים ברשימה זו :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נזיפה .
קנס כספי בשיעור מרבי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת העמותה .
איסור מילוי תפקיד במוסד ממוסדותיו של העמותה לתקופה משבועיים ימים ועד
לאיסור פעילות לצמיתות .
הפסקה מפעילות ספורטיבית במסגרת של העמותה – "מועדון הבדמינטון באר
שבע " לפרק זמן של משבועיים ועד הרחקה לצמיתות .
הפסקה על תנאי מפעילות ספורטיבית במסגרת של העמותה – "מועדון הבדמינטון
באר שבע " ,לתקופה של משבועיים ועד שנה
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