נוהל מפקח  ,ומפקח משקיף לליגות העל

סמכויות המפקח הינן מוקנות לו מעצם מינויו ע"י משבץ מטעם ועדת ליגה וגביע ומתוך יישום תקנון
האליפות.
שופט פעיל בליגות לא יוכל לשמש כמפקח.
לפני כל תחילת עונה יתעדכן דוח המפקח לפי דרישות ושינויים של ועדת ליגה וגביע.
עדכונים אלה יפורסמו באתר האיגוד כחלק מהכנת המגרשים לקבוצות.
המפקח יגיע למשחק בקוד לבוש מתאים.
קיימים שני שיבוצים למפקח  :הראשון מפקח  ,השני מפקח משקיף.
בנוהל זה ההנחיות הינן בעיקרן למפקח משקיף.

נוהל קבלת שיבוץ למפקח ומפקח משקיף
.1
.2
.3
.4

משבץ/ת השופטים ישלח שיבוץ בדואר האלקטרוני ובנוסף הכוונה לאתר האיגוד.
המפקח יאשר או ידחה את השיבוץ באתר במקרה של דחייה יודיע בנוסף ל משבץ/ת.
המפקח משקיף יבדוק את אישור השופטים למשחק ובמקרה של שידור טלוויזיה גם את אישור הקוונים.
במקרה הצורך המפקח יתאם נסיעה משותפת.
תפקידי מפקח ומפקח משקיף במגרש

לפני המשחק
.1
.2
.3
.4
.5

המפקח יגיע למגרש לפחות  40דקות לפני תחילתו.
המפקח ייגש אל מנהל/אחראי הקבוצה המופקד מטעמה על מנת לבדוק את כלל הפרמטרים לקיום
המשחק באופן תקין.
המפקח ימלא דוח מפקח.
השופטים ימסרו למפקח עותק של טופס עמידה במגרש.
המפקח משקיף ייתן לשופטים את אישורו לפתוח במשחק ( .השופטים יבקשו את אישור המפקח משקיף
לפתוח במשחק ).

בזמן המשחק
.1
.2
.3
.4
.5

המפקח ישב בשולחן המזכירות או בשולחן הסמוך לשולחן המזכירות ( .מתחילתו ועד לסופו של המשחק ).
המפקח יהיה אחראי על ניהול תקין של המשחק אך לא יתערב בתחום השיפוט.
באם תהיה החלטה אשר נוגדת לחוקת המשחק רשאי המפקח לקרוא לשופט העוזר ולהתריע על כך.
המפקח משקיף ימלא דוח השקפה על השופטים לפי טופס של הוועדה המקצועית מטעם וועדת השיפוט.
בהינתן טעות בעבודת הרשם ואי יכולת השופטים למתן פתרון מהיר  ,יהיה מסמכותו לבקש את עזרת
הסטטיסטיקה וזאת במהירות האפשרית על מנת לא לגרום עיכוב מיותר למשחק.

.6
.7
.8

מפקח יהיה אחראי על מיקום מצלמות הטלוויזיה ( למקרה שהצלמים מפריעים למהלך המשחק ) כמו כן
לצלמי הסטילס .
יש לדאוג שצלמי הסטילס לא יהיו בפריים הצילום במקרה של שידור טלוויזיה ולא בתחום השוליים.
המפקח יוכל להוציא כל אחד אשר לדעתו מפריע למהלך התקין של המשחק ( לא כולל שחקנים מאמן
ואנשי צוות ).

לאחר המשחק
.1
.2
.3
.4
.5

ישלים את מילוי טופס המפקח.
המפקח משקיף יכנס את צוות השופטים בחדר השופטים למתן הערכה על תפקודם.
המפקח משקיף ימלא דוח מפקח ודוח השקפה על השופטים .
המפקח משקיף ישלח את דוח המפקח לוועדת המפקחים ואת דוח ההשקפה לוועדה המקצועית של וועדת
השיפוט.
העתקים של דוחות המפקח והמפקח משקיף יועברו למנכ"ל האיגוד ( .דוחות ההשקפה על השופטים
יועברו למנכ"ל האיגוד ע"י וועדת השיפוט ).

