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 מיקי פורמן –ל "מנכ/טיסנאות/ל"קה: אל
 
 
 

 2-ד- תחרות סוכות  ב–ערעורו של מר ליאור בכר : הנדון
 
-איציק בן, ר ועדת הספורט"י יו" הועבר לטיפולי ע2008 באוקטובר 19ערעורו של מר ליאור בכר  מתאריך  .1

 .יצחק

 .מיקי פורמן, מתלונן ליאור כנגד חוקיות ביצוע טיסה חוזרת של מתחרה אחר, בערעורו .2

לא ראיתי לנכון לתחקר . יוערן וויש בורר התחרות טרם פרסום החלטותי, שוחחתי טלפונית עם מיקי פורמן .3
 .את מודד הזמן היות ואין חולקים על העובדות הקשורות למדידת הזמן

 .מיקי פורמן, י המתחרה"להלן השתלשלות האירועים כפי שהוצגו ע .4

 2- כאשר תחרות בטיסני הד17 – 18/10/2008 התקיימה בתאריכים 2008" סוכות"תחרות  .1.4
 .התקיימה ביום התחרות השני

ביצע מיקי טיסה וטיסנו הגביה טוס ואבד מעיני מודד הזמן לאחר כ , בסיבוב חמישי ואחרון .2.4
 . בגובה רב2:30

וביקש טיסה חוזרת בטענה כי המודד איבד את הטיסן מגובה , מר ערן וויש, מיקי פנה לבורר .3.4
מתוך רצון להיטיב עם , והבורר ( דקות3:00)בו בודאות היה מסיים טיסה במקסימום זמן 

 .אישר ביצוע טיסה חוזרת, המתחרה
 :ב התייחסותי בהתאם לבירור שערכתי עם הנוגעים בדבר"מצ .5

, הבורר ערן וויש טען בפני כי אישר טיסה חוזרת בלחץ המתחרים ולאור העובדה שהובהר לו  .1.5
הבורר לא רצה לאשר מקסימום בטיסה ובחר בדרך . שהטיסן נעלם בגובה, י מודד הזמן"גם ע

 .ואישר ביצוע טיסה חוזרת, מצידו" פשרנית"

חוקת הטיסנים החופשיים לא תומכת בשום מקרה במתן טיסה חוזרת בגין איבוד קשר עין  .2.5
 .בין הטיסן למודד הזמן עקב מרחק

 .מכל האמור לעיל ולאחר מחשבה רבה החלטתי לקבל את ערעורו של ליאור בכר .6

 .יש לבטל את תוצאת הטיסה החוזרת של מיקי פורמן מסיכום התוצאות .1.6

יש לחשב את תוצאת ניסיון הטיסה השני שביצע מיקי פורמן במהלך סיבוב חמישי בתחרות  .2.6
 (תוצאה מדויקת לפי גיליון המדידה,  דקות2:30- כ)
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יש להזכיר לבוררים כי אישור טיסה חוזרת כאשר מודד הזמן אבד קשר עין עם הטיסן אפשרית אך ורק כאשר 
.    הבורר משוכנע שמודד הזמן לא בצע את תפקידו כראוי

 
יצחק -        איציק בן

 ר ועדת הספורט"        יו


