שינוי זמני בשיטת בחירת הנבחרת בטיסנים חופשיים
לנבחרות אליפות אירופה 2022
רקע
מגפת הקורונה פוגעת בחיי השגרה שלנו במימדים רבים .תרבות הפנאי של כולנו מאותגרת רבות בתקופה זאת,
וכך גם ליגת הטיסנאות החופשית .כיוון שניתן כבר כעת להעריך כי המגפה לא תיעלם מחיינו בתקופה הקרובה,
אנו חייבים לתת את הדעת ולחשוב על דרך שתאפשר לנו להמשיך לקיים שגרת טיסנאות ספורטיבית מצד אחד,
ומצד שני לאפשר גמישות מסוימת לספורטאים .שיטת בחירת הנבחרות היום מאוד אינטנסיבית ,ודורשת
מהספורטאים הפעילים להיות בשיאם במשך כל העונה .אנו חושבים שאתגרי המגיפה מצריכים התאמה זמנית
של השיטה על מנת לאפשר בו זמנית בחירת נבחרות איכותיות וגם לאפשר עד כמה שניתן המשך קיום תחרויות.

למה לשנות? השיטה הנוכחית מצויינת?
לכל שיטה יתרונות וחסרונות אך רובנו מסכימים שהשיטה הנוכחית טובה ,והעמידה בעבר נבחרות חזקות אשר
ייצגו בכבוד את ישראל .רובנו גם מבינים כי אנחנו חווים תקופה יחודית שלא חווינו בעבר ,עם מציאות שונה
בתכלית ממה שהורגלנו .מציאות אשר הציבה וכנראה שעוד תציב אתגרים רבים לפתחנו כספורטאים תחרותיים.
לפיכך ,שקלנו מספר פתרונות שיקטינו מחד את ההסתברות לכך שמתחרים יפספסו את העונה ,עקב מקרים
מצערים של בידוד ,סגר מקומי ועוד ,אך מצד שני יאפשרו המשך קיום תחרויות שהן בסיס קיומו של קה"ל .מה
שעמד כנר לרגלנו ,הוא לייצר פלטפורמה שתאפשר יותר אפשרויות בחירה למתחרים .מצד שני ,חיפשנו לשמור
על המקצועיות ותחרותיות על מנת להמשיך ולבחור נבחרות מצטיינות.

האם השינוי הוא לתמיד?
לא! השינוי בתוקף לעונה אחת והוא מתבטל אוטומטית בתום בחירת הנבחרות למפעל  2022והשיטה הנוכחית
חוזרת לתוקף.

מה קורה אם תחרות מתבטלת בשל מזג אוויר?
לא נורא .קה"ל יכול לבטל תחרות בגלל מזג אויר ,מצב בטחוני ,סגר כללי או כל סיבה אחרת .הנוהל מגדיר
מינימום של שבע תחרויות מבחן ,מתוכן לכל מתחרה תחושבנה שש התחרויות הראשונות בהן התחרה .הסבב
ימשיך עד שנגיע לשבע תחרויות מבחן.

מה לגבי דירוג טיסנאי השנה?
תקנון בחירת טיסנאי השנה לא שונה .כלומר ,מתחרה שישג את מירב הנקודות בכל התחרויות שנערכו בשנה
קלנדרית ,בניכוי התוצאה הנמוכה ביותר יוכתר כטיסנאי השנה.

אם התחרתי כבר בשש תחרויות ,האם אני יכול להגיע לתחרויות הבאות?
בוודאי .ניתן להגיע ,להתחרות ואף לנצח  .(-:התחרות לא תחשב לטובת בחירת נבחרת ,אבל כן תחשב לדירוג
טיסנאי השנה ,ניקוד ציוותי ,מיקום אישי בתחרות וכו.

למה לשנות זמן קצר כל כך לפני תחילת העונה?
קצב האירועים סביבנו הוא מסחרר .מי האמין לפני חודש שנהיה בעיצומו של גל שני גדול יותר מהראשון? נדרשנו
להגיב מהר ,ורצינו לעשות זאת לפני תחילת הסבב.

האם הנוהל הזמני ל  2022הוא מושלם?
לא ,הוא רחוק ממושלם .אך עדיין אנחנו חושבים שהוא טוב יותר מלהישאר עם הנוהל הקיים בתקופה מאתגרת
זאת

בהצלחה לכולם בשנת התחרויות הבאה ,וכמובן  -הישארו בריאים!

