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  ועדת ספורט –אל : קלוב התעופה לישראל 
  

  
  

  2007לאליפות עולם  2-הנדון : ערעור על תוצאות נבחרת ג
  

  
  . 2-בג 2007לאליפות העולם  2006פורסמה רשמית תוצאות תחרויות שנת  21.8.06 –. בתאריך ה 1
  
וזאת עקב  2006ש בשנת . ברשימה שפורסמה , שונו תוצאות תחרויות שבועות ותחילת החופ2

  דקות . 3:30דקות לתוצאה של  4:00מעבר מתוצאה של 
  
  . שינוי הקריטריון בשלב זה של הסבב יוצר מצב של חוסר ספורטיביות .3

דקות  4:00חוסר הספורטיביות לטעמי נובע מכך שכבר בוצעו תחרויות בסבב בזמני טיסות של 
  שהיו ידועים לכל באי התחרות .

  
  :נוספות שמעלות בי שאלת ספורטיביות נקודות ר מספ. להלן 4
  

באתר האינטרנט של  2006. פרסום הקירטריון החדש , התבצע ע"י גלעד מרק בתחילת שנת 4.1
  קה"ל ובכנפונים .

  
. בתחרות שבועות , רצה גיל חגאי מסניף נהריה לערער על שינוי הקריטריון . בלהט הוויכוח 4.2

  ט כי הפרסום והשינוי של הקריטריון היה חוקי .שנוצר בשטח טען גלעד מרק בלה
  

   תחרות תחילת החופש צימצמה הפרשים ופתחה את ה"קרב" על מקום בנבחרת .. 4.3
  

  דקות . 4:00. בתזמון זה נשלחה השאילתה ליו"ר ועדת ספורט על קירטריון 4.4
  

ם לב לחוק שאשר גלעד מרק בקשתו של מיקי פורמן שלח את השאילתה ל –. מנכ"ל קה"ל 4.5
  דקות עד תום הסבב . 4:00דקות ולא  3:30אשר מותיר את הקריטריון על 

  
מובטח בנבחרת ללא קשר לתחרות של גלעד מרק בו מקומו שמצב .בעצם שינוי זה נגרם 4.6

עיניין בדרוג האחרונה בסבב . שינוי זה נראה "בעייתי" בעיתוי בו נעשה ובגלל שנעשה ע"י בעל 
  . הנבחרת

  
. ברצוני להוסיף ולומר כי שמוליק קופליק (המתחרה הנוסף לנבחרת) הציע לי שאת התחרות 5

  דקות . 4:00הבאה בסבב נבצע כאשר זמן הטיסה הוא 
          דקות 3:30שמוליק קופליק הוסיף שמשום שהתוצאה שתרשם בטופס היא לפי קריטריון 

דקות ואם יידרשו גלעד מרק או שמוליק  4:00המתחרים) נסגור בינינו את החישוב לפי  3אנו (
  קופליק לוותר על מקומם הם יעשו כך . 

  שמוליק קופליק התנה את הסכמתו להצעתו שלו אם גלעד מרק יסכים לכך .
כאמור לאחר שיחת טלפון בין שמוליק קופליק לגלעד מרק וביני לגלעד מרק נוכחנו לדעת כי גלעד 

   איננו מסכים לכך .
  ה זו של שמוליק קופליק כי גם המתחרים מבינים שיש כאן חוסר סםורטיביות .ניתן לראות בהצע

  
ובכך  2-בג 2007דקות בטיסה הראשונה לקביעת הנבחרת  4:00אבקש לשמר את הקריטריון של 

כמו שהיו תחריות המבחן הקודמות  להפוך את תחרות המבחן האחרונה לספורטיבית והגונה .
  דקות בטיסה הראשונה . 4:00בסבב זה עם זמן טיסה של 

  
  
  

  בברכת התעופה ,
 . 2- ג –יוני שגב 


