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  ראלקלוב התעופה ליש
  ועדת ספורט

  2005דצמבר  26   :   תאריך        
        

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

  F3Cתחרות  –: ערעורו של מר מנשה לוי הנדון
  
 הועברה לטיפול ועדת ספורט.  2005בדצמבר  20של מר מנשה לוי מתאריך  ערעורו .1
 טרם פרסום החלטותי. וישוחחתי טלפונית עם מר ל .2
בתור הממונה על הטיפול בערעורים החלטתי לטפל בערעור זה בעצמי היות ואין נגיעה מקצועית לתחום  .3

 התחרות. יהמסוקים אלא רק לנוהל
 מצ"ב התייחסותי לנקודות המועלות במכתבו של מר מנשה לוי בהתאם לחוקת הטיסנאות הספורטיבית. .4
 

הפנייה  התייחסות טענה מס"ד
  וקהבח

  סיכום

ערעור בגין תחרות מבחן  3.1

אשר התקיימה  F3Cבמחלקת 
הוגש  17/12/2005בתאריך 
אך שולמה  20/12/2005בתאריך 

  11/1/2006בגינו האגרה בתאריך 

"ערעורים יוגשו בכתב לועדת ספורט לא 
יאוחר משלושה שבועות לאחר האירוע 

 שלגביו מוגש הערעור"

 221עמוד 
  4.1סעיף 

-  
באישור 
י מיק
  פורמן

בתחרות מבחן ישפטו שופטים  3.2
 מוסמכים בלבד.

 3בתחרות מבחן נדרשים לפחות 
שופטים. בתחרות הנדונה הוגדרו 

  כשופטים:
  98177דוד אוחיון מספר פעיל 

  33154שרגא דבורצקי מספר פעיל 
 2323אבי גואטה מספר פעיל 
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 2.4סעיף 
 א'

V 

"מוטי גואטה לא עבר את הקורס   
  הנ"ל"

(טעות במקור, הכוונה למר אבי 
  גואטה )

לפי רישומי קה"ל, כפי שהתקבלו 
שופטים  19ממנכ"ל העמותה, רשומים 

ומר אבי  F3Cמוסמכים במחלקת 
גואטה הינו אחד מהם. בנוסף לאמור 
לעיל אף טרח והגיע מר גואטה לרענון 

  חוקה עקב עדכון התרגילים.

 - 

התחרות יתבצע עפ"י החלטת ביטול   "..אני מבקש לבטל תחרות זו.."  
מנהל התחרות, בשטח וביום התחרות, 
ולפי הקריטריונים המפורטים בחוקת 

  הטיסנאות

 265עמוד 
  2.6סעיף 

-  

 
 מהטעמים הבאים: אני דוחה את פנייתו של מר מנשה לוילאחר עיון בנתונים  .4

התקיימו כל נהלי התחרות  בתחרות זו –מנכ"ל קה"ל טיסנאות הינו האחראי לקיום כל נהלי התחרות  .4.1
 התקינים:

 מונה מנהל תחרות  .4.1.1
 שופטים, כולם מוסמכים לשיפוט במחלקה עפ"י רישומי קה"ל המחייבים. 3הוגדרו  .4.1.2

 רלוונטי ושומה עלינו לבחון כל מקרה לגופו ! הינו טיעון לאביטול תחרות בטענות למשקעי עבר  .4.2
לינו לקחת בחשבון דחייה בערעור ועל כך צערי. בבואנו לקבל החלטות חד צדדיות כגון סירוב להתחרות ע .5

בנוסף על כל האמור לעיל, עולה בעיה מערעור זה בנושאים שאינם מן הספורט ואני ממליץ לקיים דיון 
 הנהלה בנושא בדגש על ההיבטים הבאים:

 עדכון רשימת השופטים ובדיקת מידת העדכון שלהם בתרגילים  –הסמכות שופטים במחלקה  .5.1
 טים לתחרותמי מזמן שופ .5.2
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  גיל   מיצמכר                                                                                                                         
  רכז עירעורים                                                                                                                        

  


