
  
  אל: ועדת ספורט (קלוב התעופה לישראל)

  מאת : מנהיים אלדד
  

  )”over fly“( לאחר סיום זמן העבודהר נחיתה אשלמנהל התחרות : ערעור על החלטת הנדון
  

בסיבוב השלישי איחר המתחרה ישראל אופק  ,J5Fנערכה תחרות  17/10/2009-בתאריך ה
חריגה , ין את סיום זמן העבודההשמע הצליל המצי תוםלאחר  כשתי שניותונחת לנחות 
וכן ע"י החריגה זוהתה ע"י שאר המתחרים בסיבוב (ראה נספח א')  ”over fly“המכונה 

  .)בשטח סואן ונשמעה היטב-צוינה בקול רם ע"י אורי דה(החריגה  ישראל עצמו
התברר כי הטיסה אושרה במלואה (כולל ניקוד  עמד חלוקת הפרסיםרק במהתחרות נמשכה ו

  .)הנחיתה
  

עצמם בשל האנשים  מילה במילה העתקבמכתב הם להלן : כל הציטוטים מקדימה הערה
  . E-fly-מתוך הפורומים תפוז ו

  
מדוע אישר את הנחיתה ענה "לפי הטיימר שלי הוא , מנהל התחרות, פניג'ל משנשאל יהודה

 מס' פעמים רב (בתחילה התחמק ממתן תשובהשנשאל לאחר ) 1(להלן טענה נחת בזמן" 
"כן, מאית שנייה לפני" !!! לבסוף  האם נחת טיסנו של ישראל לפני תום הצפצוף ענה )ברורה
  ).2(טענה 

  
שכן הזמן הקובע לשם תחילת לגבי זמן העבודה  אינו רלוונטישלי" הטיימר " – 1לגבי טענה 

המושמעת במערכת הכריזה כמתחייב בחוקה ורק  הסיבוב וסופו עפ"י חיווי קולי הינה ההקלטה
מהווה גיבוי בלבד (במקרה של תקלה "שלי" הסטופר  .היעדר חיווי ראייה) קובעתיא (בה

  .הרשמי טכנית במערכת הכריזה) ואינו קובע את סיום זמן העבודה
  

בחר יהודה לומר אמירה שכזאת שהרי רוב  למהאני פשוט לא מצליח להבין – 2לגבי טענה 
מעבר  שהבין כי חרג. כולל ישראל עצמו בבירוראת החריגה ראו  הנוכחים לא נאמר כל)אם (

תאימות בגרסאות מחד לי ולמתחרים רבים אחרים הייתה  תילכך משתמע מדבריו שישנה בעי
ובמאית השניה ישראל נחת לסיום הצפצוף האחרון  ומאידך טוען יהודה "החריגה ברורה מאוד 

את שעון העצר וגם  יהודה גםלא ייתכן שבמאית שנייה (ובאותה אחת) ראה  ,כחוק" האחרונה
היו קרובים המאוחרת בירור את הנחיתה בראו האנשים הרגע הנחיתה בו בעת. כאשר  את

 :ראו בבירור האנשים הבאים את האירועכי מלבדי לי  ידוע, היה מרוחקואילו יהודה מאוד 
 נההי עובדה טכנית נוספת וישראל אופק עצמו. סואן-אורי דה ,,רונן (מתחרה) בועז ברנע

מאוד לנחיתה ורחוקים משמעותית מהרמקול אני ומתחרים נוספים עמדנו קרובים ש דההעוב
גיע אלינו מחיווי הקול לא רק שראינו טוב יותר גם כך שביחס ליהודה שעמד בסמוך לו, 

  .למתחרים מה שתיאורטית מקנה זמן נוסף ,מאוחר יותר
  
  



נחת לאחר הזמן לא העיר את בכך שלמרות שלפי הבנתו  לא ספורטיביישראל אופק נהג באופן 
בסוד עד למעמד  במחלוקת שמר על ההחלטה השנויה ,תשומת ליבו של מנהל התחרות יהודה

מתוך הבנה שלאחר סיום התחרות יקשה על חלוקת הפרסים (למרות שברור היה שתיצור הד) 
חשיבות שגם אני חשבתי  אין לזה בחר להסתתר מאחורי האמירה "אף לבסוף ו .הערעור
למודד הזמן של המתחרה  לי ולאף מתחרה אין מעמד שיפוטי בתחרות זו אלא – ן עברשהזמ

נחתי אחרי הזמן  חברים(כשם שמשתמע מדבריו) מר ישראל ואקם  לו ,"ולמנהל התחרות.
מביש אליו נקלענו נחסך היה כל ההליך המתבקש כהנחיתה פסולה ונוהג באופן הספורטיבי 

   .ועל כך אני מצר
  

המטילה  אמירה חמורה היא" לי ולאף מתחרה...ישראל "אין לזה חשיבות ....אמירה זו של 
גם שכן , המתחריםשל ויושרם הספורטיבי המתבססת על אמינותם כנותם דופי בתחרות 

(ככה זה עובד גם במחלקות  שותפים לצוות\מתחריםהגם מודדי הזמן הם ברובם זו בתחרות 
 חייב היהישראל  ,וחבל שנאמרה כלללכן אין מקום לאמירה כזאת ו )מופתיאופן בואחרות 

  וחטא שלא בתום לב מלעשות כן. להעמיד את השופטים על טעותם
  

ם עהעובדה שההחלטה נשמרה בסוד ונחשפה רק במעמד חלוקת הפרסים וליתר דיוק רק 
 ,לה)(ומיכך הובן שנחיתתו לא נפס במקום הראשון הכרזת שמו של ישראל כזוכה בתחרות

במחאתי על ההחלטה בקשתי  כגודל ההפתעה כך גם נחרצות התגובה שלי ועל כך התנצלותי,ו
החזרתי מחאתי בהמשך לואני על המקום השני, יהודה סירב לקבלו לחזיר את הגביע שקיבלתי 

כגון אלה יישנו מתחרות וחריגות בוטות אירועים שלא ייתכן כי  וזאת מכיוון ,אותו לרכבו
   .לסדר היוםו שוב ושוב ויעבר לתחרות

  
משמש בתפקידו גם מבוקרת ע"י שום גורם חיצוני, יהודה אינה  מנהל התחרותהתנהלותו של 

ראוי היה שימונה נציג מטעם  ,גם כנציג המחלקה בועדת הספורטבורר וכגם כמנהל התחרות 
של ו את התנדבותו ותרומתמאוד גם אני מעריך  הספורט שייבחן את התנהלות התחרות.ועדת 
אין מקום לויתורים  ,ם מחיר כבד על התנהלות לא תקינהאנו משלמי יוםאך בסופו של יהודה 

  לתחרות כללים וכולנו מחויבים להם. ,עצימת עינייםאו 
נפגעים מושג והחלטי משתנים ולא נאכפים באופן קשוח  ,שכן אם התנאים לא שווים לכולם

בסופו של דבר האירוע אינו ספורטיבי ו ,רמת התחרות, רמת המטיסים והנבחרתהתחרות, 
   שכאלה.ומיותרים ויוצר אירועים מצערים 

  
  

  בתודה,
  

  מנהיים אלדד
  
  
הערה: כל הציטוטים להלן במכתב הם העתק מילה במילה של האנשים בעצמם מתוך  *

  . E-fly-הפורומים תפוז ו
  



  נספח א'
 
 

5.6. CLASS F3J - THERMAL DURATION GLIDERS 
 

5.6.10.3. A penalty of thirty (30) points will be deducted from the flight score for overflying the end 
of the group's working time for up to a maximum of one (1) minute 

5.6.10.9. No landing bonus points will be awarded if the model aircraft overflies the end of the 
group's working time.         

5.6.6.2. Flying in Groups 
a) Competitors are entitled to five minutes preparation time, which is counted from the moment 
his group is called to take position at the designated launching area, to the start of the group's 
working time. 
b) The working time allowed to each competitor in a group shall be of exactly ten (10) minutes 
duration. 
c) The organisers must positively indicate the start of a group's working time, by audible signal; 
see 5.6.12.1 for details. 
d) Audible and visual signals must be given when eight (8) minutes of the group's working time 
has elapsed. 
e) The end of the group's working time must be positively indicated by audible signal, as for the 
start. 
f) Any model aircraft airborne at the completion of the working time must land immediately. 
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