
המידע הבא מוגש למאמנים ראשיים אשר רוצים להגיש מחאה: 

מידע כללי

ליגות הג'וביניילס, הקדטים, הג'וניורס והבוגרים אימצו תהליכים להגשת מחאת משחק כאשר מאמן ראשי )או בהעדרו עוזר
מאמן( טוען שהחלטת השופט מנוגדת לחוקי המשחק או לפרשנות של חוקי המשחק.  לא תתאפשר מחאה על החלטה

שיפוטית של שופט.  בכל מחאה, החלטת ועדת המחאות תהיה סופית.

אם יש ספק סביר שהחלטה כלשהיא מנוגדת לחוקים, המאמן הראשי רשאי להגיש ערעור  ולבקש מהשופט להחליט על פי
החוק.  הערעור יוגש אך ורק לשופט שביצע את ההחלטה.  אם המאמן הראשי מגיש ערעור ואינו סבר רצון עם התוצאה, הוא

רשאי להתחיל בתהליך של הגשת מחאה.

48המחאה, כולל מחאה על המהלך האחרון במשחק, חייבת להיות מוגשת בכתב למנהל הליגה באימייל או דואר רשום, תוך 
שעות מסיום המשחק.  שם המוחה, קבוצתו ותאריך מתן המחאה חייבים להיות כלולים במחאה.

המחאה הכתובה חייבת לכלול את המידע הבא:
.)נתוני המשחק )הקבוצה המארחת, קבוצת האורחים, מתקן, תאריך ושעת המהלך(1)
מצב המשחק בעת ההחלטה השגויה )סיבוב, הקבוצה בהתקפה, מספר פסילות ורצים בתחנות((2)
שמות השופטים ותפקידם(3)
הסבר הטעות(4)
והחוק שהופר(5)

 חוק לכאורה, המחאה שבכתב לא תוקר אלה אם הודיע לשופטים בזמן המהלך כאשר מאמן ראשי מגיש מחאה בגלל הפרת
ולפני ההגשה )הפיץ'( הבאה, המהלך הבא או הנסיון לביצוע מהלך הבא.

 בלבד, המאמן הראשי חייב להודיע לשופט הראשי על כוונתו להגיש מחאה, לפניPLבמהלך מסיים משחק, בליגת ה-
שהשופטים מפנים את המגרש, בסוף המשחק. 

 לביצוע מהלך זה נסיון אמיתי על ידי שחקן שברשותו הכדור, לפסול שחקן יריב.  האובדה שלא הצליחןמהלך או ניסיו
לפסול את השחקן היריב אינו חשובה. זיוף זריקה לא יחשב מהלך.

הגשה הינו כדור שהוגש ע"י המגיש לחובט. 

אפילו  אם הועדה מחליטה לקבל בחיוב את המחאה:
המשחק לא יערך מחדש או ימשיך מאותה נקודה, אם ההפרה  לא השפיעה על התוצאה של המשחק   (1)
המשחק לא יערך מחדש אם התוצאה של המשחק לא תשפיע על משחקי הפלייאוף.(2)

מידע ספציפי

למידע נוסף וההשלכות כאשר מחאה מתקבלת בחיוב:
 (IAB RULE 12 בחוק של הג'וביניילס )PROTEST, 12.04.19חוק ליגת ג'וביניילס: 

 (IAB RULE 13 בחוק של הג'וניורס וקדטים )PROTEST, 13.07.04חוק ליגת ג'וניורס וקדטים: 
(    IAB RULE 14  בליגת הבוגרים )PROTEST, 14.07.04חוק ליגת הבוגרים 


