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אודות

.ZAG  עו”ד יוסף גייר הינו ממייסדי הפירמה

עו”ד גייר הינו אחד מעורכי הדין המובילים והוותיקים בישראל בתחום דיני הספורט, ליטיגציה מסחרית ודיני חוזים. לעו”ד גייר מומחיות

רבת שנים בייצוג, ייעוץ וליווי של שחקנים, ארגונים, איגודים, מועדונים וגופים שונים, הפעילים בתחום הספורט המקצועני בארץ ובחו”ל.

עו”ד גייר מייצג את צמרת הספורטאים המקצוענים בישראל בכל ענפי הספורט ומייעץ לארגוני ספורט, מועדוני ספורט, מממנים ונותני

חסות.

במהלך השנים הוא נטל חלק פעיל בהליכי חקיקה בתחום הספורט בישראל והיה צד לתיקים משפטיים בהם נתקבלו הלכות משפטיות

עקרוניות בתחום דיני הספורט בישראל.

עו”ד גייר מרצה בתחום דיני הספורט בפורומים אקדמאיים שונים.

מומחיות וניסיון בעבודה

מומחיות בהיבטים קנייניים של דיני ספורט, מסחור זכויות שידור של אירועי ספורט, קניין רוחני של ספורטאים ומועדונים, והיבטים

משפטיים נוספים המייחדים את תעשיית הספורט.

עריכת חוזים בין ספורטאים לבין אגודות ספורט בארץ ובעולם.

FIFA,) ייצוג ספורטאים, אגודות, איגודים ומרכזי ספורט בהליכי ליטיגציה בפני ערכאות פנימיות של איגודי הספורט בארץ ובחו”ל

FIBA, CAS וכיוצב’).

מתן ייעוץ בתחום דיני הביטוח והביטוח הלאומי בישראל לספורטאים ולעמותות ספורט.

השכלה

תואר ראשון במשפטים LL.B, אוניברסיטת תל אביב 1983

תואר שני M.B.A במנהל עסקים, אוניברסיטת לסטר, אנגליה
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חברות בארגונים מקצועיים 

לשכת עורכי הדין בישראל, 1983

עסקאות מייצגות

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

. FIBA & BAT וגם מול חו”ל בכדורסל FIFA ו CAS השונים כולל ייצוג בהליכים משפטים בארץ ובחו”ל

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  הרלוונטיםכולל תחום הפרסום.

תחומי התמחות

ספורט

עבודה

ליטיגציה


