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ספורט

במסגרת ליווי קבוצת ספורט או ספורטאי, יש צורך בבניית

אסטרטגיה משפטית כבר מהשלב הראשון ובאנשי מקצוע בעלי

יכולת חשיבה קדימה והבנה של המורכבות במערכות היחסים

שבעולם הספורט.

למחלקת הספורט של ZAG מעל 30 שנות ניסיון בליווי משפטי

ועסקי של ספורטאים, אגודות ספורט, איגודי ספורט, ארגוני

ספורט, סוכנים וחברות מסחריות שונות הפועלות בעולם הספורט.

עורכי הדין שלנו מוערכים ומהווים אוטוריטות בדיני ספורט, ברמה

המקומית והבינלאומית, ומעורים היטב בפסיקה, בחקיקה

ובתקנונים הרלוונטיים ומתמקדים ללא לאות במתן ייעוץ ושירותים

מקצועיים בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

במסגרת ליווי לקוחותינו, אנו משלבים ידע וניסיון נרחב מעולם דיני

הספורט וראייה רחבה וגלובלית על מנת להעמיד לרשותם את

הנוסחה המנצחת אותה הם מחפשים במהלך דרכם המקצועית.

אנו מתחייבים בראש ובראשונה להעמיד לרשותם שירות מקצועי

ומקיף תוך שימת לב לפרטים וחשיבה יצירתית בכל פעולה לרבות

במסגרת ניהול מו”מ ועריכת הסכמים, מתן ייעוץ שוטף בתחום דיני

הספורט המקומיים והבינ”ל, מתן ייעוץ וליווי בתחום דיני העבודה

ותכנון המס ועוד.

במהלך הליווי והייעוץ שאנו מעניקים ללקוחותינו, אנו מתרכזים

במניעת סכסוכים ובניסיון למזער סיכונים תוך צפיית הסיכונים

מראש. יחד עם זאת, במקרה בו לקוחותינו נקלעים למחלוקות

משפטיות, אנו מייצגים ומלווים אותם בהליכים משפטיים מול

הערכאות המשפטיות המקצועיות של הטריבונלים המשפטיים של

איגודי הספורט המקומיים והבינלאומיים ובפני בתי המשפט

השונים.

תיקים מייצגים

 

ליווי ויצוג עבור מרכזי ספורט ואיגודים: מרכז הפועל,  איגוד

הכדורסל,  מועדוני כדרוגל רבים , יעוץ משפטי שוטף, הכנת

הסכמים, עריכת חוות דעת, ייצוג המרכז וקבוצות הפועל

בהליכים משפטיים בבתי המשפט, בתי הדין ובערכאות

הפנימיות של איגודי הספורט השונים כולל ייצוג בהליכים

משפטים בארץ ובחו”ל CAS ו FIFA וגם מול חו”ל בכדורסל

. FIBA & BAT

ליווי ויצוג שחקני ומאמני ספורט רבים מתחום כדורגל,כדורסל

בכל הקשור להליכים משפטיים כולל הליכים בפני המוסד

לביטוח לאומי ובתי חולים וכל הקשור לפציעות.

ליווי ויצוג סוכני שחקנים מול כל ההליכים המשפטים הנדרשים

בכל התחומים  הרלוונטים כולל תחום הפרסום.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות ספורט, ניתן לבקר באתר

שלנו בכתובת www.zag-sw.co.il או ליצור קשר:

יוסף גייר

a+972 3 7955533 :טלפון

gayery@zag-sw.co.il :דואר אלקטרוני


