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תאריך הזנה  00:00 04/11/14 :תאריך סטטוס 03:23 04/11/14 :

הודפס ב 08:03 04/11/14 -

סטטוס דו"ח  :הוגש

ליגת Winner

מחזור

משחק 2176 03/11/2014 :הפועל תל אביב  1061 :מכבי תל אביב
מגרש 2 :בלומפילד
תוצאה
מחצית1 - 1 :

סיום1 - 1 :

משחק לא התקיים

המשחק הופסק בדקה  .45סיבה  :פיצוץ משחק ,כניסת אוהדים לכר הדשא.

זמנים

רשמי20:55 :
תוספת זמן:

עמוד  1מתוך 3

התחלה20:55 :

סיום21:40 :

משך ההפסקה 1 :דקות

דקות

שופטים
שופט ראשי

ע .שופט 1

ע .שופט 2

שופט רביעי

 20883ריינשרייבר רועי

 4838דוידי ניסן

 109אלעוברה עבד

 28076ליאני לירן

שופט רחבה 1
 37119פפיר ארז

שופט רחבה 2
 26120משיח מנשה

קבוצה ביתית נוכחות

 2176הפועל תל אביב
שם
מס.זיהוי
 205885775אבו אל היג'א מוחמד
 066163940אבוטבול שי
 039873351אוחיון משה
 A05386198איקנדה הרמוני
 205741010גוזלאן שובל
 037029519ורמוט גיל
 302513304זגורי ישראל
 301330635לוי ליאור
 015630320עמוס דניאל
 203179262פלאח סארי
 YA2542924פצ'קו אפיני לוקאס
 302756747אזולאי שלומי
 200155018אלמדון תום
 308186568חטאב עוביידה
 308333103מלכה שון שלמה
 305280141מנה פיליפ
 315963975ספורי רמזי
 308492180שרם עדן

חולצה הרכב קפטן תפקיד תאריך לידה
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-
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-
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קבוצה ביתית בעלי תפקידים

 2176הפועל תל אביב
שם
מס.זיהוי
 050884337בוני אליהו
 029426988ודררו שלומי
 027137348דומב אסי
 022838106טליאס יום טוב
 022855316דדון מורדי
 065636482אינגל רמי
 306061755כהן רוברט

שוער

-

תפקיד
איש משק
מאמן כושר
מאמן ראשי
מאמן שוערים
מנהל הקבוצה
פיזיותרפיסט
רופא

7
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קבוצה אורחת נוכחות

 1061מכבי תל אביב
חולצה הרכב קפטן תפקיד תאריך לידה
שם
מס.זיהוי
 A02757232איגיבור עמנואל נוסאקרה 40
6
 039204474אלברמן גל
20
 200841542בן הרוש עומרי
11
 302530456בן חיים טל
31
 BD131093גארסיה בדיאס קרלוס
7
 300329117זהבי ערן
18
 301410593טיבי איתן
21
 300585775ייני שרן
24
 008132376מיטרוביץ' ניקולה
22
פריצה ראדה סטניסלב
83085541
שוער
 AAD765003קולינאס פרארס חואן פאבלו 25
99
 300087459בן בסט עדן
23
 061260071בעדאש ברק
14
 040894156זיו יואב
1
 204365795לוי ברק
15
 203182290מיכה דור
42
 313175580פרץ דור
9
 062542519ראדי מהראן
קבוצה אורחת בעלי תפקידים

 1061מכבי תל אביב
תפקיד
שם
מס.זיהוי
מאמן כושר
 BA069988וילה אורטסון חוזה
 AAF794338טוריחו נאבארו חואן ז'וסה מאמן כושר
ראשי
מרטין
מאמן
 AAE310854אייסטרן ברנדיראן פרנסיסקו
מאמן שוערים
 317731511אוברוב אלכסנדר
מנהל הקבוצה
 054313853טבק בני
עוזר מאמן
 AAG796313קנדה פרז דויד
פיזיותרפיסט
 033929696מאהלר נמרוד
רופא
 027281237קאופמן אודי
תקריות
בדקה ה  22למשחק,מיד לאחר שריקה לבעיטת עונשין לזכות מכבי ת"א,נזרקו חפצים לכר הדשא)שקיות גרעינים ומצתים( מיציעים  4-5המאוכלסים באוהדי
הפועל ת"א.
בדקה ה  31פרץ לכר הדשא אוהד מכיוון יציעים  4-5המאכלסים את אוהדי הפועל ת"א והחל לתקוף את שחקן מכבי ת"א,ערן זהבי .השחקן,כחלק מהגנה
עצמית הכה את האוהד במספר דחיפות ובבעיטה.דבר זה הוביל לעימות המוני במגרש בהשתתפות שחקנים משתי הקבוצות,שחקנים מחליפים וצוותים
מקצועיים.
האירוע נמשך כ  13דקות כאשר במהלך האירוע נשלף כרטיס אדום לערן זהבי)מספר  7מכבי ת"א(.
כאשר השחקן)זהבי(יצא לכיוון חדרי ההלבשה נזרקו מספר רב של כוסות וחפצים מכיוון יציעים  4-5המאכלסים את אוהדי הפועל ת"א.
לאחר אירוע זה המשחק חודש לכשתי דקות אשר במהלך זמן זה נשלף כרטיס צהוב לשחקן מכבי ת"א,מספר  - 11טל בן חיים ,בשל עבירת משחק של
חוסר אחריות.מיד לאחר אירוע זה פרצו למגרש מספר אוהדים מיציעים  11-12המאוכלסים באוהדי מכבי ת"א.
כח אבטחה רב נכנס לכר הדשא כדי להשליט סדר ולאחר מספר דקות פונו מכר הדשא.
בשל אירוע זה והאירוע הקודם הורתי לשתי הקבוצות לרדת לחדרי ההלבשה.
בחדר ההלבשה התייעצתי עם חבריי לצוות השיפוט במשחק,עם מבקר השופטים,מאיר לוי,משקיף המשחק מטעם ההתאחדות,רונן הרשקו ,ועם נציג
המשטרה.
לאחר ההתיעצות החלטתי על אי חידוש המשחק.
הודעה נמסרה לשתי הקבוצות,לזכיין השידור ולמשטרה על מנת לפזר בצורה מסודרת ובטוחה של הקהל הרב.
.

עבירות

סוג
צהוב
צהוב
אדום

דקה

31

קבוצה
 2176הפועל תל אביב
 1061מכבי תל אביב
 1061מכבי תל אביב

שם
מס.זיהוי
 302513304זגורי ישראל
 300329117זהבי ערן
 300329117זהבי ערן

צהוב

44

 1061מכבי תל אביב

 302530456בן חיים טל

21
22

פרטי עבירה
חולצה
 8התנהגות בלתי ספורטיבית.
 7התנהגות בלתי ספורטיבית.
 7התנהגות בלתי ספורטיבית .פגיעה באוהד אשר נכנס
לכר הדשא.
ראה תקריות לגביי אירוע זה.
11

.
פגיעה בשחקן יריב.
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שערים  -משחק

סוג
רגיל
עונשין

קבוצה
דקה
 2176 17הפועל תל אביב
 1061 22מכבי תל אביב

תקינות מגרש
מגרש תקין

משטח תקין

שם
מס.זיהוי
 039873351אוחיון משה
 300329117זהבי ערן

חולצה
26
7

סימון מגרש תקין

דגלי קרנות תקינים

אלונקה וערכת עזרה ראשונה תקינים

שערים ורשתות תקינים

חדר הלבשה תקין

גדר מבדילה תקינה

מהדורות

משתמש
תאריך
 20883 04/11/14 03:23ריינשרייבר רועי

סטטוס
הוגש

הערה

