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  וועדת ספורט

  19.3.2016מתאריך  3KFהנדון: ערעורו של ניר הולצמן על תוצאה מתחרות מחלקת 

  הרקע להגשת מכתב זה:

בעת מתן  מפורשותשצוות הבוררים יתייחס למכתב זה  מבקשי אנ ,סופית ואחרונההינה החלטת שלושת הבוררים ו היותה

  כמו כן, אני זמין טלפונית להבהרות. .המושפע מהחלטות בערעור באותה תחרות הכמתחר ישכן זה מימוש זכות פסק בוררות

  כללי

אף על פי שהיתה רשימה ברורה  שאינו שלוטעה ניר ועלה במקצה  ,19.3.2016-המ F3K-מחלקת הבסיבוב השני בתחרות 

עוד לפני שגילה במהלך המקצה, ניר הוציא תוצאה נמוכה  וקריאה והיה לו שפע זמן להתארגן למקצה זה (פרוט בהמשך).

תוך כדי למנהל התחרות בטיעונים שונים לחלוטין מאלו שעלו במכתב הערעור שלו. ובא בטענות שהטיס במקצה הלא נכון 

טעה ועלה במקצה הלא נכון (התחלף עם העוזר שלו) ועל כן תוצאתו אינה בכלל שיחה עם מנהל התחרות התברר כי ניר 

בחר לא לעלות  ,כנדרש המיועד לו,במקצה  פעם נוספת. במקום לעלות כלל שכן הטיס מחוץ לזמן העבודה הרשמי נחשבת

  .נקודות 100זמן העבודה המוקצה לו, קנס של ל מחוץניר גם לא קיבל קנס שהגיע לו על הטסה יש לציין כי . כלל במקצה

שעלה מחוץ לזמן  חרהמתשל בהבנת הנקרא  על מנת לתקן טעותפנים ארציות ארוע זה הוא ניסיון לניצול נוהלי התחרויות 

  .להטיס בזמן העבודה המוקצא לו כשהייתה לו האפשרות לעשות זאת ולא ניצל הזדמנות נוספתהעבודה 

  פרוט מלא של הטיעונים והשתלשלות הארועים מובא להלן.

  :יתיאור הארוע מנקודת מבט

בחרתי לכן וב השני, משימת "שתי הטיסות האחרונות", מזג האוויר היה גרוע במיוחד "אני הטסתי במקצה הראשון בסיב

, ביניהם ניר, " נוספיםראיתי שגם מתחרים "חזקים ולחכות ל"אוויר". לקראת הטיסה השנייה ללכת על טיסות "בטוחות"

איתי טיסה ראשונה מלאה. באותו זמן היו בעיות קליטה  היה מהבודדים שעשו מחכים על הקרקע ולא זורקים, ידעתי שניר

אך  על כן זמן עבודה היה לקיטועים, )בטיימרים החדשים שרכשנו לתחרויות (הבסיס היה רחוק מהמחשב של מנהל התחרות

וויר טובה. הנותר בסיבוב לא עניין אותי וחיכיתי לקריאת אהמדויק הזמן , אלא מול ה"אוויר" מכיוון שלא הטסתי "מול השעון"

אך בזמן שאני החלטתי לחזור לנחיתה לאחר טיסה איתי והיה איתי באוויר דומה בתחילת הטיסה כשהחלטתי לזרוק, ניר זרק 

 0לקח סיכון גדול מדי ונחת בחוץ (תוצאה , ניר המשיך אחרי הטרמיקה החלשה ,כדי לא להסתכן בנחיתת חוץ דקות 2של 

   .(הניקוד המרבי בסיבוב) אלפייה בסיבובהתוצאה שלי הספיקה ל לטיסה השנייה).

הנותר לסוף מדויק האי ידיעת הזמן טיסה חוזרת בגלל ש ודרשלאחר מכן החל וויכוח כאשר ניר טען שהטיימרים עשו בעיות 

דקות  4-המקרה לא השפיע מהותית על ניר (לא חיכה לש הערכתי. אני וביכולתו לעשות תוצאה גבוהה יותרפגע בו הסיבוב 

כאשר מנהל התחרות (יוסי חייק) התייעץ ו לפני סוף זמן עבודה כדי לקחת צ'אנס לטיסה מלאה אלא חיכה כמוני לאוויר) בדיוק

את הנושא בחיוב מכיוון שמדובר במקרה ראשון של טענות מול טיימר חדש וכי לא נאמר לשקול ממליץ  אני" :איתי, אמרתי לו

. "מחייב וכי המתחרים מוזמנים לקחת סטופר נוסף באופן זהה לתחרויות עברבתדריך הבוקר שהזמן ה"רשתי" בטיימרים אינו 

בזמנו האמנתי שמדובר בפשרה סבירה למרות שבמידה מסוימת "ניצול" של בעיות טכניות לטובת התחמקות מהשלכות של 

  ל.יוסי החליט לבחון את האפשרות ונראה היה שהערעור של ניר יתקב כונים ונחיתה בחוץ.שיקולים לא נ

או להעלות מקצה ייעודי בתור הבא  הבמקצ ניתן לשלב את ניר על פי החוקה,ביצוע טיסה חוזרת ניתן באחד משני דרכים 

יוסי בדק אפשרות לשלב את ניר . )5.7.9.6כאשר מגרילים מתחרים שיש להם זכות לשפר תוצאה (הגבוהה נלקחת, סעיף 

ואז גילה כי ניר בכלל רשום במקצה השני ולא  המקצה השני) השני (האופציה המועדפת בהתחשב שטרם התקייםבמקצה 

היתה לבלוע את העלבון (והפדיחה) ולהתארגן לטיסה במקצה בשלב זה שעמדה לניר על הפרק  היחידההאופציה . בראשון

 גם לאחר שהבין שעלה במקצה הלא נכון. למקצה שלו העללא ניר מסיבה זו או אחרת . טרם החל בשלב זהשיועד לו שכן 

יש  .שניות באוויר במסגרת זמן העבודה שלו אפסתוצאתו היא אפס שכן צבר , שלא הטיס במסגרת זמן העבודה שלומכיוון 

הודיע לגדי לפני תחילת הסיבוב כי ניר וגדי מצוותים יחד שניר זה  ההיעם גדי בן נתן עלה כי בשטח שקיימתי לציין כי בשיחה 

  הטעות כולה של ניר.ועל כן  ניר קרא את הרשימה אך קרא אותה לא נכוןכי  שמעיד, מה ניר מטיס ראשוןכי ו

אינני מוצא כל יוסי אמר בשטח לניר שמכיוון ולא הטיס במקצה הנכון, אין לו זכות ערעור ואין לו זכות למקצה ייעודי. על כן, 

. (מחוץ לזמן העבודה) לתת זכות ערעור על טיסה לא רשמית?איך אפשר פסול בתפקודו של יוסי כמנהל תחרות שכן 

תקדים לאין סוף טיסות חוזרות של  למעשה ובמידה ויוסי היה מקבל את דרישתו של ניר לבצע טיסה חוזרת או לערער, זה



לתת לניר על כן שיקול דעתו של יוסי לא על כל שטות ולא מאפשר קיום תחרויות הגיוניות וסבירות.  ,כל מתחרה בכל מצב

העניין שווה ערך לבקשת טיסה חוזרת בתחרות  טיסה חוזרת היה נכון וענייני שכן מדובר במקרה של שחור על גבי לבן.

ואין כל  טיסה רשמית בוצעהלא אזי בזמן העבודה,  בוצעה טיסהבמידה ולא . "טיסה בהפסקה"או  "טיסת איזון"חופשיים על 

? על כך שלא לניר כל זכות בכלל לדרוש ערעור (על מה? על טיסה מחוץ לזמן העבודהעל כן אין  טיסה חוזרת.לבקש  זכות

  )מתחרים אחרים לא טעו והטעות לא קרתה בשאר ארבעת הסיבובים כלל 16הסתכל איזו אות יש מעל שמו ברשימה? 

בתחרות והתבססו בעיקר יש לציין כי הופתעתי מאד כשקראתי את הטיעונים של ניר בערעור שכן רובם המכריע לא עלו כלל 

 חלשבטיעונים כנגד מערכת ניהול הזמנים (הטיימרים הרשתיים החדשים). מלבד הטיעון שהרשימה לא היתה ברורה (טיעון 

לדעתי האישית) כל הטיעונים שעלו בערעור שהוגש לא עלו כלל בשטח, לפחות לא באוזני, ועל כן אינני רואה איך העובדה 

(דף נייר חלק לא תופס?) שינה את העובדות או פגע בזכויותיו. במידה וניר היה רושם  להגשת ערעור שלא היה דף טופס

ערעור על דף נייר חלק במסגרת התחרות, אינני רואה כל "קייס" לקבלת ערעור זה ולענייות דעתי, מנהל תחרות צריך "לנער" 

של מתחרה שלא התחרה בזמן שהוקצע דרישות ה בגלל מוחלט לערעור ולא לעקב תחרות שלמבאופן מקרים בהם אין קייס 

לו ועוד מבקש טיסה חוזרת. במידה ולא היה נוחת בחוץ עוד היה מבקש שיכירו לו באלפיה שעשה במסגרת זמן עבודה לא 

י רואה ולאשר עניין הבורר, כאשר עלו השאלות פנה יוסי אלי ואל איתן רוטברט להתיעצות וקיבל תשובות ענייניות, איננ שלו...

 המתחרים(שכן כל  ואינו מכיר את רזי החוקה בשל מורכבותה בינלאומי בשטח F3Kכיצד קיומו של בורר רשמי שאינו מתחרה 

לצורך כל עניין ודבר, יוסי היה גם הבורר בתחרות  הרציניים מתחרים בתחרות) היה משנה את ההחלטות ואת ההתנהלות.

  .)CIAM-ומנוסים (כיום אני חלק מצוות הלצעות חוקה למחלקה ל רמים מוסמכיםועשה את עבודתו נאנמה תוך התיעצות עם גו

מאפשר למתחרה שפישל להתאושש ואף לנצח את התחרות אשר , 5מתוך  הטובים סיבוביםה 4-התחרות מורכבת מלסיום, 

נק' לכל היותר על פי תוצאות ההטסה  660על סמך יכולות אישיות, ניר פישל בסיבוב שעלה אליו בטעות (תוצאה של 

בסיבוב), הגיש ערעור בע"פ בשטח על נושא אחר לחלוטין (טיימר) וכאשר גילה שלא הטיס במקצה הנכון ואין לו זכות ערעור 

 מת סדר ההטסהירשעל התוצאה עצמה, חזר הביתה ועשה מחקר יסודי לטובת הגשת ערעור והכל נובע מכך שלא קרא את 

   .מקצה חוזר על טעות בהבנת הנקרא לנירלא הגיע שכן  נכון

  :שהועלו בערעור וכאלו שנרמזו טיעוניםהתיחסות ל

 ,מגדירה תחרויות בינלאומיות FAI-ות, חוקת הבכל הנוגע להתנהלות תחר –וחוקים מקומיים  FAI-הגדרות חוקת ה .1

המנוהלת ע"י  בלבדבשני מקצים המטיסים בלבד מתחרים  20תחרות מקומית של . )50(לרוב מעל  מתחרים רבות

 120עם  איש (!) 60המנוהלת ע"י צוות של  מאליפות עולםבהתנהלותה  שונה באופן מהותי, מנהל תחרות בודד

. בתחרויות הארציות רק שני 2015אליפות העולם כפי שהיה ב עוזרים רשמיים 60-מנהלי נבחרות וכ 40מתחרים, 

 3מקצי בוגרים,  6כללה  2015מקצים בסיבוב (אליפות העולם  5מעל לרב רשמיות,  FAI–מקצים בעוד בתחרויות 

אינו  F3Kהקמת צוות לניהול תחרויות ). מקצים 8 היו תחרות הפתוחה שהיתה צמודה לאליפות העולםב ,נוער

גם כך יש קושי במציאת מנהל תחרויות בודד לתחרויות ועל כן התנהלות התחרות צריכה להיות שונה שכן  ראלי

במקרה בו רק שני  .)Sporting Licenseוקיום  FAI-(רישום בלוח התחרויות הבינלאומי של ה רשמיים FAIמארועי 

  .י לגלות גמישות מסוימת ומנהל התחרות צריך ומשמש גם כבוררתן ואף ראומקצים ני

   ועל כן דבר לא חודש לו בתחרות זו. רבות תחת נהלים אלו פנים ארציותניר השתתף בתחרויות יש לציין כי 

רצון לקידום הדדי במחלקה, בנוסף, ישנם עוד מספר חוקים שלא ניתן עליהם דגש בקיום תחרויות פנים ארציות עקב 

  :נהלים שנקבעו בעת פגישת מחלקה בראשות יהודה פניג'ל ז"ל לפני שלוש שנים

i.  להבטיח מדידה עצמית ע"י המתחרים בשטח על מנת  מתקיימתמחלקה ב–) 5.7.1.1(סעיף מודדי זמן

משימות שונות  11הכשרת מודדי זמן למשימות השונות הינה מסובכת ביותר,  רמת מדידה גבוהה שכן

ושלל חוקים (החלפות מהירות, משימות מדרגה וכו) ועל כן הבאת מודדים לא מיומנים במורכבויות שונות 

 במדידה אינה אופציה סבירה (בניגוד למחלקות דאונים בהן רגע ההמראה ורגע הנחיתה הינם העיקר).

ii.  הוחלט שעל מנת למנוע "קבוצות על" של מטיסים מנוסים המטיסים ביחד ועל  –) 5.7.1.2עוזרים (סעיף

ולקדם את המתחילים במחלקה, "יוגרלו" צמדים בתחילת כל סיבוב. באופן זה מטיסים ידע מנת לשטף 

שהינם מיומנים ברמה גבוהה יוכלו להעשיר את המתחרים הפחות מיומנים ע"י שיתוף מידע כעוזר ומודד 

 F3K -החלטה זו תרמה רבות לקידום המחלקה ו"הפצת תורת האסטרטגיה" של מחלקת הבמהלך מקצה. 

קבוצות  3-כבה התבססו  F3J-בשנים האחרונות. מסקנות בנושא "קבוצות העל" צמחו מניסיון במחלקת ה

שנים וקבוצות של מטיסים לא מנוסים, נכשלו באופן  10-מטיסים אשר "שלטו" בליגה ביד רמה במשך כ

 .בסיסית תחרויות עקב בעיות ידע וניסיון בהכנת ציוד, כיוון טיסנים, קריאת אוויר וטקטיקהסדרתי ב

iii.  למען פשטות הכנת שטח התחרות הוחלט כי ניתן להחליף  –) 5.7.3.2החלפת טיסן במהלך סיבוב (סעיף

 בתחרויות פנים ארציות טיסן מכל נקודה מחוץ לשטח התחרות פרט שיהיה רק טיסן אחד של המתחרה

. הפשטה זו חוסכת למנהל ל כן לא מסומנים אזורים ייעודיים להחלפת טיסןעבשטח התחרות ברגע נתון. 

 שטח התחרות עצמו מסומן בסרט סימון. זמן יקר בבוקר התחרות.דקות עבודה,  10-התחרות כ



ות החופשיים ברצוני להוסיף כי קיימים תקדימים לנהלים פנים ארציים גם ממחלקות נוספות בארץ כדוגמת מחלק

דק) ואף  4(מעל  ), "סופר מקס" בבוקר התחרותבשנים עברו 7במקום  5( כגון אורך סיבוב, מספר סיבוביםבנושאים 

אי הקפדה על בדיקת ו 2מ-ו 2ג-בשהיה נהוג , אי קפיצת מרכזים כפלייאוף של הסיבוב הראשון לקיחת טיסת הבוקר

(המתחרים לא מזיזים את ציוד המתיחה למרכז בו הם  2ג-מודד הזמן כי המתחרה מותח בעצמו את הגומי ב

שלל החלטות פנים ארציות  ועוד במחלקות החופשיים  , מדידה על ידי מודד זמן יחיד בסיבובי המוקדמותמטיסים)

בארץ  3KF-הפער היחיד במקרה של מחלקת ה .ברמה הארצית שנועדו לפשט משמעותית את התנהלות התחרויות

 .ומוכרים אף לניר מסודר המגדיר את הנהלים הפנימיים אשר נמצאים בשימוש זמן רבא היעדר מסמך הו

  – FAI-במהלך התחרות זמן ההכנה אינו כנדרש בחוקת ה .2

a.  דקות  2-אשר התחלקו לדק'  5ניתנו דקות הכנה למתחרה. גם בתחרות הנ"ל  5לתת  חובהעל פי החוקה

prep time דקות 3-ו test time של  5-(בחוקה לפחות דקה אחת מתוך ה בהם גם מותר למתחרה להטיס

בתחרות  יש לציין כי היתה גם מערכת קריזה שקראה זמנים לתחילת הסיבוב כנדרש. )5.7.9.5ההכנה 

על מנת  דקות שמגיעות למתחרה באות במקביל לסיבוב הקודם 5-מתוך ה 3 . על פי החוקהבינלאומית

אצלנו  5לעומת בין הסיבובים  הפרשדק'  2ועל כן יש בפועל רק  בזמן) לקצר את הסיבובים (חיסכון

 – 5.7.9.4(סעיף . תוספת זמן שנועדה לאפשר זמנים נוחים יותר לכל המתחרים ,בתחרויות המקומיות

"This preparation time should ideally start 3 minutes before the end of the working time of the 

previous group".( 

b.  במהלך תחרויות בארץ אנו מוסיפים זמני הפסקה בין הסיבובים על כן בין חלק מהסיבובים יש לציין כי

. לא מנוחהשמאפשרות זמן דקות)  5מקצים בהם רק הפסקות בין ה(להבדיל מהפסקות גדולות יותר 

 שעצרו את הזמן לדקה(כמעט בטוח זכורה לי האם היתה הפסקה ארוכה יותר בין הסיבוב הראשון לשני 

 .5-ו 2,3,4סיבובים  ביןיותר  היתה הפסקה ארוכה ללא ספק אך) או שתיים נוספות

c.  5.7.9.5סעיף  –טענה נוספת: 

After all the model gliders of the previous group have landed, the competitors flying in the next  
group receive at least 1 minute of flight testing time, which is part of the preparation time 

לכל מתחרה היה יותר זמן מהמינימום בפועל דקות זמן הכנה,  2 וגם Testing timeדקות  3מכיוון שהיו 

 .והמינימום של דקה הנדרשת להכנה נשמר המגיעות לו הנדרש להתארגנות ובדיקות

d. שניות זמן  30הדקות + 5-(ב בעת החלפה בין עוזר למתחרה קת עומס עבודה טיפוסית בתחרותוחל

 :נחיתה)

i.  בסיום הסיבוב, שלח יד ותיקח ממנו לצידךעומד  –העברת ציוד למודד הזמן. 

ii.  בשולחן המנהל להשחלת פתקים קופסת פלסטיק עם חריץ  –להעביר תוצאות למנהל התחרות

. במקרים החלפת טיסניםלבין שטח ההטסה לבין הרכבים, משחילים נייר בדרך הממוקם 

 .בהפסקה בין הסיבובים ,קיצוניים" ניתן להעביר את הטופס של המקצה הראשון גם לאחר השני"

iii. בסמוך לריבוע שטח התחרות, מכיוון שהריבוע  ,ניתן ומותר להשאיר ציוד מחוץ לריבוע התחרות

בקלות מעל שתי  , עדיין משארילהביא ציודעד שתיים יותר מדקה  תאינו גדול במיוחד לא נדרש

יש לציין כי מכיוון והכל כל כך קרוב בתחרויות  .דקות זמן בדיקה' כדקה מעל המינימום הנדרש

 ארציות, רב המתחרים בוחרים להשאיר את הציוד ליד הרכבים.

התחרה ניר, ביצענו  הןת ביוברצוני להוסיף כי במסגרת אליפות העולם והתחרות הפתוחה הצמודה אליה, תחרו

עוקבים, במקרים אלו מכינים את הטיסנים בצד שטח ההטסה ועושים  מקציםבשני בעזרנו האחד נבהם בות רטיסות 

  לא מספיקות בארץ???דקות  5למה לכן החלפה מהירה, שתי דקות בלבד, 

הכרזת השמות נועדה למנוע מצב בו מתחרה בתחרות בינלאומית בת  – 5.7.9.4סעיף  –קריאת שמות המתחרים  .3

, או בת שני מקצים בלבדמדובר בתחרות שבתחרויות ארציות מספר רב של מקצים עולה במקצה שלא שלו. מכיוון 

  שאתה במקצה הראשון או שאתה במקצה השני (!)

הכרזת שמות וכי הרשימה לסיבוב התדריך לפני תחילת התחרות נאמר במפורש למתחרים כי לא תהיה במעמד 

על רכב מנהל התחרות. המתחרים לא העלו שום  ,הבא תחכה להם בסוף כל סיבוב, ולפני תחילת זמן ההכנה

הסתיגות לכך. ניר לא הביע הסתיגות לכך כלל, ואף לא העלה את הנושא בטענותיו לאחר ש"פישל" את טיסתו 

ואף אמר  (גדי בן נתן) נאמר כי לפני תחילת הסיבוב בא אל העוזר במקצה השני. בשיחה עם עוזרו של ניר מהסיבוב,

כי הוא (ניר) מטיס במקצה הראשון וכי העוזר מטיס בשני, על כן עולה כי ניר הספיק להסתכל בטבלה אך שגה 

  . שכן לא הטיס במסגרת הזמן המוקצא לו 0בקריאתה. שגיאה שעלתה לעוזרו של ניר בתוצאה 

סימוני הסיבוב היו כיסה את האותיות ו לא, נייר הדבק נייר היה מודבק בסרט דביק על הרכביש לציין כי למרות שה

כי הסיבה שניר שגא היא העובדה שהשמות בעברית נכתבו מימין לשמאל בעוד  י מאמין. אנקריאים וברורים

מן הראוי שניר על כן, . האנגלית הסיבובים נכתבו משאל לימין, זאת בגלל דרך הופעתם בתוכנת חישוב התוצאות

 שכן הוא קרא את הרשימה אך קרא אותה לא נכון ועוד הפיל מתחרה נוסף כתוצאה. שלו ייקח אחריות על טעותו



 

מכיוון  לא עשו כל תוצאהשכן  את תוצאותיהם של המתחרים לא פסלמנהל התחרות  -פסילת תוצאות המתחרים  .4

א מיועד להטיס וזמן העבודה הספציפי של אותו מקצה. ותוצאת המתחרה רלוונטית אך ורק מול המקצה בו הו

 ) 5.7.7(סעיף  לא נרשמת כל תוצאהבמידה ולא הטיס במקצה שלו, למתחרה 

The flight time is official if:  
The launch happened from inside the start and landing field and the landing is valid according to 5.7.6. 
and the launch happened within the working time of the task.  
This means that if the airplane is launched before the beginning of the working time then that flight 
receives a zero score. 

  

שהיתה על הפרק כי (אופציה לאחר שהתברר כי לא הטיס במקצה הנכון במידה וניר היה בוחר להטיס במקצה השני 

צה קתוצאתו במקצה השני היתה מחושבת מול תוצאות המתחרים במ, אך בחר שלא )כשהתגלה המקצה טרם החל

  .היא אפס נק' כי הטיס אפס שניות 2, תוצאתו בסיבוב שלו. מכיוון שלא הטיס במקצה 5.7.9.1השני על סמך סעיף 

כי  (זמן עבודה וזמן מותר להטסה במהלך זמן ההכנה), נדרש מתחרה שהטיס שלא בזמן המוקצא לו, ןיתר על כ

 בחוקה הבין לאומית: 5.7.9.5נקודות על פי סעיף  100קנס של ירשום לו מנהל התחרות 

A competitor will receive a penalty of 100 points if he starts or flies his model glider outside of the testing 

time, working time or landing window of his assigned group. 

, הסעיף בחוקה הבינלאומית מגדיר את התנאים ואופן ביצוע טיסות חוזרות. על פי 5.7.9.6סעיף  –טיסות חוזרות  .5

. מכיוון שהטיסו בזמן העבודה שלהם חוקיות ועל כן הסיבוב כולו תקף ורשמיהמתחרים שאר התוצאות של 

לא מגיעה לו בקשת מקצה חוזר או מקצה חלופי שכן לא אמור להטיס היה המקצה השני, שהמקצה בו ניר היה 

על ניר היה להטיס במקצה  איך אפשר לבקש טיסה חוזרת על טיסה רשמית שלא בוצעה?שכן הטיס במקצה שלו 

 השני במקום לדרוש טיסה חוזרת.

במידה ויוסי היה מקבל את דרישתו של ניר  כיצד ניתן לבקש ערעור על טיסה לא רשמית? – אי מתן זכות הערעור .6

במידה ולא  תקדים לאין סוף טיסות חוזרות של כל מתחרה שלא לצורך.לבצע טיסה חוזרת או לערער, זה למעשה 

ואין כל זכות לבקש טיסה  לא בוצעה טיסה רשמיתבוצעה טיסה בזמן העבודה (כפי שהיה במקרה של ניר), 

ניר וויתר על זכותו לבצע טיסה (השני) לאחר שגילה כי טעה, במקצה שלו  ניר בחר לא להטיסמכיוון ש .חוזרת

מקצה מיוחד + דקות של 15ועל כן אין כל סיבה להפסיק את התחרות ולקיים  רשמית במסגרת הסיבוב השני

  למקרה שערעור עתידי יתקבל.

  לסיכום:

תחרויות פנים ארציות מתנהלות בסטנדרטים שונים במקצת מתחרויות בינלאומיות רשמיות על מנת לאפשר ניהול  .1

"פירמול" של הנהלים ואפילו יש מקום לבחון שיפור תחרויות הגיוני בהינתן אילוצי כוח האדם וגודל התחרות הקטן. 

מכיוון שניר מכיר את הנהלים מזה מספר פורסמו ע"י מנהל המחלקה הקודם (ז"ל).  אך לאהוגדרו בעבר שהפנימיים 

, אין ביכולתו לקבול עליהם כאשר "לא מתאים לו" ואל כן יש עשיר בארץ ובעולםשנים והינו מתחרה בעל ניסיון 

  להתחשב ב"הסכמה שבשתיקה" מתחרויות קודמות.

והוא אף הטבלה היתה קריאה וזמינה במשך זמן זה  ם לחוקה., בהתאדקות להתארגן לסיבוב השני 5-כלניר היו  .2

לא ניתן במילים אחרות,  ניר בלבד.של ניר והטעות היתה היה זה שקרא את הטבלה אך קרא אותה לא נכון על כן 

  להגיש ערעור על טעות בהבנת הנקרא של המתחרה עצמו...

  המיועד לו. ודהזכות ערעור על טיסה לא רשמית מחוץ לזמן העב לאף מתחרהאין  .3

, במסגרת זמן , היתה באפשרות ניר להטיס במקצה השניבמסגרת זמן העבודהלכשהובא לידיעתו שלא הטיס  .4

על כן  .העובדה שהטיס בראשון, לא הביאה לתוצאה שלו במקצה השני בחירתו לא להטיס. שהוגדר לו העבודה

   .של אף מתחרה מכיוון שלא עשו כזו במסגרת זמן העבודה שלהם ,יוסי לא פסל אף תוצאהברצוני להבהיר, 

וכאשר היתה בידיו  אין לניר זכות ערעור על אי הופעה למקצה מיועד כאשר הובהר לו שרק כך יקבל תוצאה .5

(אי מתן  ועניינית בתחרותיש לשבח את יוסי חייק על החלטה נכונה ו על כן אין לניר כל זכות ערעור. ההזדמנות

  .וזרת "על תנאי" שלא כנגד טיסה רשמית)טיסה ח

 5.7.9.5נקודות על סמך סעיף  100יש להוסיף לתוצאתו של ניר קנס של  .6
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