
  ועדת ספורטלכבוד 

שמנהל התחרות לא אפשר לי העובדה בקשה לדיון בערעור שלא הוגש במהלך התחרות עקב –הנדון 

  להגיש ערעור למרות בקשותיי.

  2.2כמפורט בסעיף  על פי נהל ערעורים.

לבורר  ,ערעור על אירועים ספורטיביים במהלך תחרות ("ערעור") יופנה, באתר התחרות 2.2.1

לצוות בן שלושה בוררים במידה ומונה ("צוות בוררים"), וללא כל דיחוי לאחר קרות התחרות או 

  לא מונה ולא היה בורר בתחרות. -האירוע הספורטיבי עליו מוגש הערעור

לא מונה ולא  -לא פנה המערער לבורר/צוות הבוררים במועד כאמור ידחה הערעור על הסף 2.2.2 .

  תחרות נענתה בסירוב.ופנייתי למנהל ה היה בורר בתחרות.

ולא ניתנה לי  לא מונה ולא היה בורר בתחרות. -. החלטה של צוות בוררים הינה סופית 2.1.3 .

  י.יהאפשרות להגיש ערעור למרות בקשות

הביא את הנספח לא  מנהל התחרות -ערעור יוגש על גבי טופס בנוסח כמצורף כנספח א 2.1.4 .

  והנהל.

לא ניתן להכריע בערעור לפני תום הסיבוב יתיר הבורר/צוות  במקרים דחופים שבהם 2.1.5 .'

בחר המתחרה לבצע ). FAIהבוררים למתחרה, על פי בקשתו, לבצע טיסה נוספת (בכפוף לחוקת ה 

טיסה נוספת כאמור לא יהיה רשאי לחזור בו מהגשת הערעור ותוצאתו תקבע בהתאם להכרעה 

כמפורט בנהל ת ולאחר מכן להגיש את הערעור למרות בקשותיי לבצע את הטיסה החוזר-.בערעור

(שאותו אני מכיר היטב בתור מנהל תחרויות ותיק ) מנהל התחרות סרב לתת לי לבצע את הטיסה 

  בטענה שאין זמן והתחרות ארוכה.

  

  לכן אבקש להעלות לדיון את הערעור המצורף.

  

  

  

  

  רכה ניר הולצמן בב
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  19.3.2016שהתקיימה בעומר בתאריך  F3Kבמחלקת  2בתחרות מבחן  צאהערעור על תו –הנדון 

מתייחסות  טענותייבגרסתה העברית, חלקית ואיננה מעודכנת ועל כן  F3Kחוקת מחלקת טיסני : כללי

 FAI (Section 4,Volume F3,2016 Edition)לנוסח המקור המפורסם באתר ה 

  תיאור האירוע:

  . ובנוסף,לא התקיימה בהתאם לחוקת המחלקה ,19/3אשר התקיימה ביום שבת  F3Kתחרות 

,כתוצאה מבלבול בקבוצות הטיסה מתחרים, במקצה שלא הייתי רשום אליו  3יחד עם עוד הטסתי 

  המתחרים. 4רות ,יוסי חייק ,את תוצאת הסיבוב לכל וכתוצאה מכך פסל מנהל התח,

 :טיעונים

 . FAIאינו היה כפי שמוגדר בחוקת ה) reparation timepבמהלך התחרות זמן ההכנה ( .1

 .FAIמוגדר בחוקת הבניגוד לבמהלך התחרות מנהל התחרות לא קרא בשמות המתחרים  .2

 שלא בסמכות. מתחרים 4צאותיהם של מנהל התחרות החליט לפסול את תו .3

 .בניגוד לנוהל ערעורים, לא נתנה לי האפשרות להגיש ערעור במהלך התחרות .4

 לא התקיימה על פי החוקה. התחרות .5

  טיעונים:הפירוט 

 

 דקות . בחוקה הבין לאומית מוגדר: 2המתחרים היה עבור  ) preparation time( זמן ההכנה .1

  .5.7.9.4 על פי סעיף:

Preparation time  

For each round, the competitors receive at least 5 minutes preparation time. This 

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

of the previous group (or at the beginning of the last attempt in the task “all-up-last-

down” of the previous group), in order to save time.  

  אשר לא התבצע. דברכאמור כל מתחרה חייב לקבל לפחות חמש דקות .

כאשר חמש דקות הבינלאומית מנחה להקצות החוקה   בעודשתי דקות  בפועל ניתנו

   .זמן רשמי חרה אינו משמש כמודדתהמ

  :דקות שניתנו המתחרה צריךהבמהלך שתי 

  תוצאות למנהל התחרותלהביא את ה .1

  הבאעת ירד מהסיבוב ואמור למדוד בסיבוב להעביר את ציוד המדידה למתחרה שכ .2

  שלו ולעלות למקצה. ההטסה . לארגן את הציוד 3

שעקב האילוצים בשטח שמתחרים שמשו גם כמודדי זמן, לא נתנה להם זכותם יוצא מכך 

  הספורטיבית, ע"י מנהל התחרות, להתארגן לטיסה רשמית כפי שרשום בחוקה.

  

  5.7.9.4מוגדר לפי סעיף:   F3kבחוקת  -קריאה בשמות המתחרים  .2

At the beginning of a preparation time, the organizers must call the names and/or 

starting numbers of the competitors flying in the next group.  

בנוסף בתחילת זמן ההכנה . שמות המתחריםא בהחוקה מחייבת את הנהלת התחרות לקרו            

טיח בכי על מנהל התחרות להשתמש במערכת כריזה ולה בחוקה ,מוגדר גם בסעיף קודם

  תה בנמצא.יהשמעה ברורה של תחילת זמני עבודה  כך שמערכת כריזה הי

.."must be announced with a distinct acoustic signal."..  

   דבר אשר לא התבצע.  



נים הוצמדה רשימה לרכב המארג מנהל התחרות לא קרא בשמות המתחרים ובמקום בפועל

הייתה בחלקו השמאלי של  Aשקבוצה צורה ב בכתב יד לפני כל סיבוב ובנוסף הרשימה הוכנה

ו  Aסרט נייר דביק מסתיר את חלקו העליון של הדף (היכן שכתוב  בכמה סיבובים כאשר הדף

– B (  רה הזו :. בצומה שייצר בלבול רב  

B  A  

  גדי בן נתן  ניר הולצמן

  איתן רוטברט  רועי דור

  תום דגן  בלאסיאנואביב 

  אלעד מזור  גיל דביר

  סער איסקוב  ניר לינדנבאום

  אורי דסואן  עומר בן עמי

  נועם חגי  יובל בן נתן

    

מתחרים בסיבוב השני כתוצאה מבלבול  4מנהל התחרות החליט לפסול את תוצאותיהם של  .3

  .(המתחרים לא הטיסו בקבוצות שהוקצו להם) בקבוצות הטיסה

  .)פי שמפורט לעיל(כ 5.7.9.4 עקב ניהול שלא לפי סעיף נבעשבלבול  

  

(הנוהל היחידי בו מופיעים צעדי עונשין  תחרויות טיסנים חופשייםבניגוד לנוהל ניהול 

שמתחרה הטיס אין שום אזכור לגבי מקרה  חוקת המחלקה,פי  עלו בסמכות מנהל תחרות)

   כל שכן צעדי העונשין במקרה זה.בקבוצה לא שלו 

 אינו בורר מוסמךשכן הוא בכך שפסל את תוצאות המתחרים ,התחרות חרג מסמכותו מנהל 

מנע מהמתחרים לבצע  בהחלטתו וכן  ,כזהש ספורטיבי ולא רשאי לקבל החלטה במקרה

ידון בערעור לאחר  מוסמך טיסה נוספת ולהגיש ערעור במהלך התחרות על מנת שבורר

  התחרות.

  

 . , בניגוד לנוהל הגשת ערעוריםערעור במהלך התחרותתנה לי האפשרות להגיש ילא נ .4

a. .לא היה למנהל התחרות נוהל ערעורים ולא הידע כיצד ערעור מוגש בקה"ל 

b.  בקשתי להגיש ערעור לאחר הסיבוב ולפני תום התחרות, כמתחייב מנוהל

 הערעורים, נדחתה על ידי מנהל התחרות בטענה של מחסור בזמן.

c.  בשטח התחרות. ספורטיבי בערעורבורר מוסמך שידון לא נקבע 

5.         

 . 5.7.8סעיף  ( Section 4,Volume F3,2016 Edition)על פי החוקה הבין לאומית  

Local rules  

"Local rules may be used only in cases of safety issues in local flying areas" 

  

ורך בטיחות לכן, כל חריגה אפשרות להשתמש בחוקה ארצית שלא לצ שלא ניתנת יוצא מכך 

במחלקת מבחן מהחוקה הבין לאומית (כפי שנעשה בתחרות) איננה מאפשרת קיום תחרות 

F3K.  

 

  לסיכום:

 . FAIלא התנהלה על פי חוקת ה 19/3/2016אשר התקיימה בתאריך  F3Kתחרות טיסני   .א

a. לא מונה בורר/צוות בוררים. 

b.  בחוקה הבינל"א 5.7.9.4לא מולאו דרישות סעיף.  

 את תוצאתי בסיבוב השני.פסל  מנהל התחרות חרג מסמכותו כאשר  .ב

(ביצוע שימוש בנהל הערעורים של קה"ל  חרג מסמכותו בכך שלא התירמנהל התחרות   .ג

   ).בשטח טיסה חוזרת והגשת ערעור

 כפי שפורסמה באתר קה"ל  בקש לערער על תוצאתי בתחרות הנ"לא


