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תקנון אס"א ביגוד בתחרויות
 .1כללי:
תקנון הביגוד מועד לטפל בשני נושאים מרכזיים ,נראות ותקשורתיות.

 .2כללים:
יש לעלות על "מגרש התחרויות" בביגוד המתאים לחוקי הענף ,בכל ענף ,אלא אם מוגדר אחרת ע"י
אס"א.
חובת אחריות על כל המתחרים מאותו סניף ,למעט במקרים בהם מוגדר שניתן להגיע עם ביגוד שונה
(לדוגמא :ליברו בכדורעף ,שוער בענפי הכדורגל).
במידה ונדרש ציוד בטיחותי ,והוא מסתיר את בגדי הסניף – ניתן להתחרות ללא ביגוד הסניף
מתחתיו ,אם כללי הענף מתירים זאת (לדוגמא :ג'ודו ,טאקוונדו).
רשאי מנהל התחרות ו/או השופטים לאסור על מתחרה להתחרות או על קבוצה להתחרות ,ללא
עמידה בכללים אלו.
 .1לענפים קבוצתיים:
.1א .כל קבוצה תביא למפעל  2מערכות של חולצות ממוספרות כחוק (בשני צבעים -בהיר
וכהה) וכדור מתאים למשחק.
.1ב .במקרה של אי הסכמה על הצבעים ,תלבש הקבוצה המופיעה ברישום התחרות בצד ימין
תלבושת בהירה.
 .2לענפים אישיים:
.2א .הספורטאים יגיעו עם תלבושת אחידה עם כיתוב של שם הסניף.
.2ב .הספורטאים יחויבו ללבוש ביגוד המתאים לענף הספורט.
.2ג .ספורטאי שיגיע ללא הביגוד המתאים ,יפסיד טכנית ובמקרה המדובר בבטיחות גם לא
יורשה להתחיל את התחרות.

 .3נראות:
כללים אלו יהיו בשנת  2112-11המלצה לביצוע ,ובשנת  2111-11יהפכו למחייבים:
שם הסניף – שם הסניף יכול להיות מורכב מאס"א ,שם המוסד ו/או אגודת הסטודנטים ,לא ניתן
לערער על הדפסת שם הסניף בנושא ביגוד ,יודפס שם הסניף ,מלפנים ומאחור ,בגדלים:
אורך מינימום  12ס"מ ,מקסימום  11ס"מ.
גובה  1ס"מ ,אלא אם נדרשת יותר משורה אחת ,ואז  11ס"מ.
לוגו הסניף:
מומלץ להדפיס את לוגו הסניף ,אך הוא אינו תחליף לשם הסניף.

 .2חסויות:
כללים אלו יהיו בשנת  2112-11המלצה לביצוע ,ובשנת  2111-11יהפכו למחייבים:
לא ניתן לפרסם על הביגוד נותני חסות שאינם בהתאם לרוח אס"א (כלומר :טבק ,סמים ,עסקים לא
חוקיים וכד').
במידה ויוחלט ע"י הנהלת אס"א לאסור מפרסם עקב חסות על התחרויות ,לא ניתן יהיה להופיע עם
חסות ללא אישור.
במידה ויש בעיה עם חסות ,יכולים מארגני התחרות לדרוש לכסות את ההדפסה המפירה.
במידה ומבוצעת פעילות של "פרסום גרילה" – יטופל המקרה ע"י וועדת משמעת.
ייאסר ביגוד הכולל פרסום לא ראוי – במקרה כזה אם לא יכוסה הפרסום ,יועמד הספורטאי ו/או
הסניף הקשור לוועדת משמעת.
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