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   2011ליפשין והחלטת הבורר מיום הטיסנאות  נדבערעור על ערעורו של  :הנדון
  
  

א מעוניין לערער על הערעור "מועדון טיסנאות ת ,ולאחר קבל גזר הדין ,לאחר קריאה מעמיקה של הערעורים
  .כמו גם על החלטת הבורר העניין זה ,המקורי

  
שלא רשום בשום מקום על כל שמודד זמן אינו יכול למדוד ולהתחרות , מעבר על חוקת הטיסנאות החופשית מגלה

י נדב ליפשין "עורים שהוגשו עכל הער ,על כן ).גיל מיצמכר ,י הבורר בעניין זה"כך גם נאמר לי ע( באותה תחרות
  .אינם קבילים כתוצאה מכך

  
בתדריך המודדים שאנו עוד מנהל התחרות שמוליק קופליק ידע  ,ראשית .טי האירוע שהוצגו הם אינם נכוניםפר

אם הדבר כל  ,שנית .אולם כאשר ביצענו את ההחלפה לא ידענו אותו,ונים להחליף מודדים במהלך התחרותמתכו
 לתי שהכואני הנח ,כל עוד לא נעשה הדבר .ולהודיע על כךלך התקין של התחרות היה עליו לבוא כך הפריע למה
ואם הוא אינו ניגש במהלך התחרות להגיד לנו שמר  ,מנהל התחרות הינו האחריות הבלעדית בשטח .מתנהל כשורה

אין זה . ינתנו פעלנו כראויומבח ,לא היינו צריכים לנחש זאת )כפי שנרשם בערעור(, נדב ליפשין התלונן עלינו
בעוד  ,תולאחר מכן להגיש ערעור בטענה לחוסר ספורטיביו ,הוגן להתעלם מאירוע כזה או אחר במהלך התחרות

  .מודע לאירוע ולא התריע בשטח על כךהיה מנהל התחרות 
  

 הספורטיביות אלאא נוגע כלל לנושא ול ,הוא ריק מתוכןכי  אני מבין ,ערעורו של מר נדב ליפשין לאחר בחינת
   .מונע רק משיקולים זרים

ולפי הבנתי  ,או על חוסר ספורטיביות ,אין כל אזכור בערעור על נושא איכות המדידה של כל אחד מהנוגעים בדבר
  . הוא נושא הדירוגים והניקוד ,התייחס אליהם שנדב הדברים עיקר .המדידה התבצעה ללא דופי

,  ניקוד ודירוג נפרד לכל תחרותמדובר בשתי תחרויות נפרדות עם " :ציטוט מערעורו של מר נדב ליפשין
או להגיש בדף נפרד /אין לי בעיה לשלם פעמיים את דמי הערעור ו(אבקש לראות בערעור זה כשני ערעורים 

להחמיר ולפסול את המתחרה מ לעקור תופעה זו מהשורש הנני מבקש "לאור האמור לעיל וע" )".כל ערעור
  ".בתחרויות) או לא(לרבות הניקוד האישי והסניפי שהשיג זו בשתי התחרויות 

נטען כפי ש ,ולא עונש שמעיד על עבירה ספורטיבית ,ל הוא ביטול הניקוד הסניפי"הסעד אותו דרש הנ
  .בתחילה

  
לאחר העובדות שהוצגו כאן אין סיבה הנראית לעין שבגינה על מועדון  ,בנוגע לעונש אותו ספג המועדון

על אחת כמה וכמה לא עונש שמזכה את סניף חדרה בפריבילגיה שאין הוא זכאי , עונש כלשהוא יוטל "ת
היא נעברה כלפי קלוב  ,על חוקת הטיסנאות) פ המוצג כאן"ולא נעברה ע( משום שגם אם נעברה עבירה, לה

  .ולא כלפי מועדון חדרה ,התעופה לישראל
  

  .לשקול את תקיפותו של העונש הניתןואף , זה  דון בשנית בערעורני דורש לא ,ללאור כל המוצג לעי
  
  
  ב .נ

ישנם  ,בה ושכמה שיותר חניכים יתחרו ,בתחרות שמטרתה הנאה נטו לחניכי קלוב התעופהחבל מאוד ש
זה צורם לי וגורם למחשבות בנוגע  ,מדריך ופעיל בקלוב התעופה ,כרכז .זאת למנוע םשמעונייני אנשים

  .לעתיד קלוב התעופה
   

  על החתום 
  אוהד ויספלנר
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