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  2013הנדון: ערעור הבאת טיסן עם רכב בתחרות סוכות 

  לנבחרת נוער. 4- , התקיימה תחרות טיסנים חופשיים, מבחן21.9.13-בתאריך ה

מתחרים רבים להחזיר במהלך התחרות נשבו רוחות חזקות אשר גרמו לטיסנים להתרחק מאזור קו המרכזים והקשו על 

  את טיסנים בזמן לקראת הסיבוב הבא.

מבדיקה עם מנהל התחרות, ניר הולצמן, נאמר לי כי הוא נאלץ להאריך את ההפסקה על מנת שמתחרים יוכלו לחזור 

  ולהביא את הטיסנים שלהם בזמן.

של המתחרה רון שניידר נסע עם  אביו - ויקטור סולומטיןו גיל יאיר, טל בישט, עמית קדרוןעל פי הערעור שהוגש ע"י 

  רכבו על מנת לעזור לבנו להביא את הטיסן בזמן לסיבוב הבא.

  היבטים: 2-לטענת המערערים העזרה שרון קיבל מאביו נתנה לו יתרון ב

  . הטיסן הטוב יותר של רון חזר בזמן לקראת הסיבוב הבא.1

כוח לסיבוב אל מול מתחרה שרץ הלוך וחזור במורד . מתחרה שהטיסן שלו הגיע אליו בעזרת רכב, מגיע רענן ומלא 2

  הרוח כדי להחזיר את הטיסן שלו.

  מקריאת תגובתו של רון שניידר (נספח ב.) ושל אביו, פליקס שניידר (נספח ג.) אני מבין מספר דברים:

 הטעות נעשתה בתום לב ומתוך רצון של האב לעזור לבנו בתחרות. •
 ולא ידע על האיסור המדובר.פליקס שניידר אינו מכיר את החוקה  •

 פליקס אינו היחיד שנסע עם רכבו להביא טיסנים שהתרחקו. •

אני מסיק מכך שחלק מהאנשים אינם מכירים את החוקה הארצית, אך מהיכרות שלי עם חלק מהאנשים שהוזכרו 

לא מכירים את  בתגובתם של רון ושל פליקס הינם אנשים מאד ותיקים בתחום הטיסנאות החופשית וזה לא סביר שהם

  האיסור על נסיעה בזמן תחרות.

", 2-(ערעור על החזרת טיסנים באמצעות רכב בתחרות גמר נוער ג 23.12.01בהחלטת ערעור שהוגש ב �

  הבאת טיסן עם רכב מקנה יתרון משמעותי מבחינה ספורטיבית.ו הערעור התקבל הוחלט כי

לתחרויות בטיסנים חופשיים" (נספח א.) כתוב במפורש מהחוקה הארצית "הנחיות כלליות  2.4.6על פי סעיף  �

 "אין לנסוע ברכבים באזור התחרות בזמן קיומה". –

אני מחליט לקבל את ערעורם של עמית , 23.12.01התקדים מהתאריך ועל סמך  בחוקה הארצית על סמך סעיף זה

  קדרון, טל בישט, גיל יאיר וויקטור סולומטין.

  לב וללא ידיעת החוקה, אך אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש.למרות שהטעות נעשתה בתום 

מכיוון שיצא לי לא פעם לראות אירועים דומים בתחרויות טיסנים חופשיים, אני ממליץ בחום לחדד את החוקים שפחות 

שמים לב אליהם באופן כללי ואת חוק איסור הבאת טיסנים עם רכב בפרט, החידוד צריך להיעשות ע"י \נאכפים

  בורר התחרות לפני תחילת התחרות.\הלמנ

  בברכה,

  איתן רותברט

  



  נספח א. קטע מתוך החוקה הארצית, "הנחיות כלליות לתחרויות בטיסנים חופשיים".

  

  



 

  נספח ב. תגובתו של רון שניידר לערעור

 .הנדון:תגובה לערעור שהוגש כנגדי בגין נסיעה בשטח של פליקס שניידר בתחרות סוכות 2013
 

 ,רב שלום
 .2013הובע לידיעתי שהוגש כנגדי ערעור על נסיעתו של פליקס שניידר ברכב במהלך תחרות סוכות 

 :ברצוני להביא לידיעתך את הנקודות הבאות
 

פליקס שניידר אינו מודד מוסמך,אינו טיסנאי פעיל,לא עבר מבחן חוקה, ולא קרא מעולם את חוקת הטיסנאות .  1
 .הספורטיבית

 
ידר נסע ברכבו במהלך ההפסקה על דעת עצמו ללא בקשתי וללא ידיעתי, וזאת לאחר שלא הצליח ליצור פליקס שני.  2

 .(עימי קשר(אינו נסע במהלך התחרות
לטענתו, פליקס שניידר נסע ברכב מהחניה ובחזרה לחניה רק על גבי שבילים מסודרים ולא בשטח, וזאת לאחר .  3

 .שראה מיתחרים אחרים עושים זאת
 

 .מנהל התחרות לא ביצע תידרוך למיתחרים ולצופים בשום שלב ולא דרש איסור נסיעה בשטח בשום שלב.  4
 

 :הגשת הערעור נגדי לא הוגשה לפי נהלי ק.ה.ל.  5
בנוהל הגשת ערעורים:"ערעור על אירועים ספורטיביים במהלך תחרות ("ערעור") יופנה, באתר  2.2.1לפי סעיף  

  ,התחרות
  ו לצוות בן שלושה בוררים במידה ומונה ("צוות בוררים"), וללאלבורר התחרות א

 ." .כל דיחוי לאחר קרות האירוע הספורטיבי עליו מוגש הערעור
 

 ." .לא פנה המערער לבורר/צוות הבוררים במועד כאמור ידחה הערעור על הסף :"2.2.2וכמו כן, לפי סעיף 
 

 .מבקש בזאת לבטל את הערעור שהוגש כנגדי
 ,בברכה

 רון שניידר  
 

 



 

  נספח ג. תגובתו של פליקס שניידר 

 .2013הובע לידיעתי שהוגש ערעור נגד בני רון שניידר על כך שנסעתי ברכבי בשטח במהלך תחרות סוכות  שלום רב,
 .אני רוצה להביע את התנצלותי הכנה שאני לא מכיר את החוקים בעניין זה

 .בקשתו של בני, וזאת לאחר שראיתי אנשים אחרים עושים זאתנסעתי ברכבי על דעתי האישית ולא על פי 
 

במהלך סיבוב ראשון, ראיתי טיסנאי ותיק (גיל חגי) שנסע בשטח והביא את הטיסנים של:מיקי פורמן,שמוליק 
 .קופליק,רן אלטמן,ויטלי מן והדר אלקיים

 .אשר הוחזרו ברכב בסיבוב הראשון
 .פריר והסעתי אותו להביא את טיסנו בעצמיכאשר נסעתי בשטח אספתי לרכבי את אורי ש

 .הנסיעה הייתה בתום לב וללא ידיעת החוקה, ומבקש אני להיתחשב בבני רון שניידר על חוסר ידיעתי של החוקה
 

 ,בתודה מראש        
 .פליקס שניידר                    

 
 .להבא מיקרה זה לא יחזור על עצמו

  


