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 הקדמה

לשלוח נבחרת לאליפות העולם נוהגת העמותה לגיימינג תחרותי , 2010בשנת  הקמתה בשנתמאז 

המשתתפים בנבחרת  .(IeSFלספורט אלקטרוני, שמארגנת הפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני )

 נושאים את הדגל של ענף הספורט האלקטרוני בישראל ומייצגים את ישראל ברחבי העולם.

לייצג את ישראל  תקנון זה נועד להסדיר את כללי ההתנהגות של שחקנים הנבחרים על ידי העמותה

 באליפות העולם וכן במסגרות לאומיות או בינלאומיות נוספות.

 .הצלחה בבואם לייצג את ענף הגיימינג ברחבי העולם שחקני הנבחרתאנו מאחלים לכלל 

 שתהיה עונה מצוינת!

 

 
 עידו ברוש, יו"ר העמותה
 וחברי וועד העמותה לגיימינג תחרותי
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 הגדרות .1

במשחק ו/או  הת שחקנים אשר נבחרו על ידי העמותה לייצגקבוצ –" נבחרת ישראל" .1.1

, בין במסגרת אישית או משחקים נגד יריב ו/או יריבים כלשהם בכל מסגרת שהיא

 . נבחרת ישראל תיקרא להלן גם: "הנבחרת".בין במסגרת קבוצתית

על ידי העמותה ליטול חלק בסגל הנבחרת  ןשחקן אשר הוזמ –" שחקן נבחרת" .1.2

, בין במסגרת אישית ובין מחנה אימונים ו/או בתחרות של הנבחרתבאימון ו/או 

 .במסגרת קבוצתית

לרבות מנהל, מאמן, עוזר מאמן וכל נושא תפקיד אחר, וכן  –" בעל תפקיד בנבחרת" .1.3

 ראשי משלחת ומלווים רשמיים מטעם העמותה.

פרק הזמן שבו נבחרת או בעל תפקיד בנבחרת מצוי  –" תקופת הפעילות בנבחרת" .1.4

מרגע התייצבותו לפעילות ועד מועד סיומה של הפעילות,  ,בפעילות של הנבחרת

ובמקרה של נסיעות לחו"ל בשירות הנבחרת, פרק הזמן שבו השחקן או בעל התפקיד 

מרגע המפגש בשדה  ,מתייצב לפעילות הנבחרת, ואם ההתייצבות היא בשדה התעופה

תעופה בישראל ועד רגע היציאה משדה התעופה בישראל לאחר החזרה ארצה או ה

 המועד שבו משוחררים השחקן או בעל התפקיד לאחר החזרה ארצה, לפי המאוחר.

 התייצבות .2

שחקן חייב להתייצב לאימון ו/או למשחק ו/או לתחרות ו/או לכל קריאה אחרת  .2.1

 מטעם העמותה.

ו משחק ו/או תחרות ו/או כל מפגש אחר רק שחקן יהיה רשאי להיעדר מאימון ו/א .2.2

 אם קיבל אישור מראש להיעדרותו מהמאמן או בעל תפקיד רלוונטי אחר.

שחקן אשר מפאת מחלה ו/או פציעה איננו יכול להתייצב לאימון ו/או משחק יהא  .2.3

 חייב להמציא אישור רפואי לכך.

 התנהגות במסגרת הנבחרת .3

/או בעל תפקיד בנבחרת במהלך פעילות השחקן חייב במשמעת מלאה כלפי המאמן ו .3.1

 הנבחרת.

השחקן חייב לקיים ולמלא את הוראות נהלי הנבחרות, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי  .3.2

 העמותה.

 השחקן חייב לשמור על הציוד הנמסר לו ולהחזירו ככל שיידרש לעשות כן. .3.3

השחקן אינו רשאי להביע דעה בפומבי ו/או באמצעות ריאיון בכל נושא הקשור  .3.4

 מבלי לקבל את אישור העמותה לכך.לעמותה ולפעילותה לנבחרת, 
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חל איסור מוחלט על שחקני נבחרת ובעלי תפקיד בנבחרת ליטול חלק בפעילויות  .3.5

שאינן תואמות את אמות המידה האתיות שעל פיהם נדרש ומצופה משחקן נבחרת 

 או בעל תפקיד בנבחרת.

ה לחו"ל, אסורה היציאה בתקופת הפעילות בנבחרת שבמסגרתה מתקיימת נסיע .3.6

משטח האכסון של הנבחרת אלא אם ניתן לשחקן או לבעל תפקיד בנבחרת אישור 

מראש של ראש המשלחת ו/או מי מטעמו, ובתנאי שהיציאה אושרה על ידי אנשי 

 ביטחון )ככל שקיימים וככל שנדרש בנסיבות העניין(.

הפעילות בנבחרת על  כל שחקן נבחרת וכל בעל תפקיד בנבחרת יפעלו במהלך תקופת .3.7

פי ההנחיות וההוראות שימסרו להם על ידי ראש המשלחת או בעל תפקיד אחר 

 המוסמך לעניין.

 סגל הנבחרת .4

העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר את השחקנים שימנו על סגל נבחרת  .4.1

 ישראל בכל כותר וכותר, וכן את בעלי התפקידים הרלוונטיים לפעילות הנבחרת.

לעיל, אם פרסמה העמותה מבעוד מועד קריטריונים או  4.1ור בסעיף למרות האמ .4.2

או בכלל, למשל זכייה /אמות מידה לבחירת שחקני סגל הנבחרת בכותר מסוים ו

תפעל העמותה לפי הקריטריונים ו/או  –בתחרות מוקדמות או כל קריטריון אחר 

 אמות המידה שפרסמה.

 תמורה .5

, בין כספית ובין אחרת, בגין השתתפותו שחקן או בעל תפקיד לא יקבל כל תמורה .5.1

אחרת. בכלל זאת, המוסמכים בפעילות הנבחרת, אלא אם קבעו מוסדות העמותה 

מובהר כי שחקן ו/או בעל תפקיד אינו זכאי לפיצוי הפסד שנגרם לו עקב היעדרותו 

מהעבודה לצורך נטילת חלק באימון ו/או משחק, וכי ההשתתפות בפעילות הנבחרת 

 חשבונו בלבד.תהיה על 

 כללי אתיקה .6

על מעמדה הייצוגי של הנבחרת ועל  ישמור ו/או בעל תפקיד בנבחרת שחקן נבחרת .6.1

 .ו/או בעל תפקיד בנבחרת התנהגות ההולמת את מעמדו כשחקן נבחרת

שחקן נבחרת ימצה את יכולתו הספורטיבית, תוך שימת לב לכללים המחייבים  .6.2

 ממעשים העומדים בסתירה לרוח הספורט.התנהגות ברוח ספורטיבית והימנעות 

ופט יימנע מהתנהגות בלתי נאותה כלפי ש ו/או בעל תפקיד בנבחרת שחקן נבחרת .6.3

או כל אדם אחר המעורב במשחק או בטורניר  קהל הצופים, המשחק, היריבים

 הרלוונטי

, בדרך הולמת ובכל מעמד ינהג, בכל מקום ו/או בעל תפקיד בנבחרת שחקן נבחרת .6.4

 .ו/או בעל תפקיד בנבחרת כשחקן נבחרת את מעמדו



 

 

 

- 5 - 

 

ימנע מכל פגיעה בתדמיתה וערכיה של מדינת  ו/או בעל תפקיד בנבחרת שחקן נבחרת .6.5

 ישראל.

 הפרת הוראות .7

בעל תפקיד בנבחרת אשר יפרו הוראה מהוראות תקנון זה, יובאו לדין /או שחקן ו .7.1

מהעונשים  בפני מוסדות העמותה המוסמכים לכך, ויהיו צפויים לאחד או יותר

 המפורטים בתקנון המשמעת של העמותה.

המעלה אפשרות לכאורה לביצועה של לעמותה במקרה של תלונה או מידע שהגיע  .7.2

עבירה על הוראות תקנון נבחרת ישראל, יוזמן השחקן או בעל התפקיד הנוגע בדבר 

לשימוע מקדים בפני היועץ המשפטי, וזה יחליט האם יש להעמיד את השחקן לדין, 

חר ששמע את טענות הנילון וערך בירור של הנסיבות שבבסיס התלונה או המידע לא

 שהתקבלו.

 שונות .8

ובעלי התפקידים  כל הוראות תקנוני העמותה השונים חלים על שחקני נבחרת ישראל .8.1

, ואין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מתחולתם של תקנונים אחרים על שחקני בה

 נבחרת ישראל.

 


