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  2007לאליפות העולם  2-מבחן לנבחרת גתחרות  – בגשי וני: ערעורו של מר הנדון
  
 .ערעוריםהרכז  על ידי כבורר יולהועבר לטיפ 2006 וגוסטאב 25מתאריך  בגשי ונישל מר  ערעורו .1
קבלתי הבהרה בדואר אלקטרוני  שמוליק קופליק וגלעד מרק, ובנוסף לכך יוני שגב,שוחחתי טלפונית עם  .2

 טרם קבלת החלטתי.  חוקה,מגיל חגי לגבי הויכוח בתחרות שבועות בנושא שינוי ה
 –פסח ותחילת חופש  ות תחרויותבעקבות תיקון תוצא 2- שינוי דרוג נבחרת ג י עלונבערעורו, מתלונן י .3

כפי שפורסם תחילה. כמו כן מדגיש יוני בערעורו את החשיבות של  4:00במקום  3:30סיבוב ראשון של 
קר לאור העובדה שהשינוי בוצע לכאורה על ידי אחד המתחרים על ייים והגונים בעבשמירת נהלים ספורטי

 מקום בנבחרת זו.
רך למנוע כל אפשרות של שינוי דרוגים, תקנונים וחוקה אשר יקנו יתרון צודק יוני בטיעונו המדגיש את הצו .4

  לו העוסקים בקביעת חוקים אלו.אכלשהו ל
מניעת כל אפשרות לארועים מסוג זה הינה אבן יסוד בכל מנגנון בחירת הנבחרות. יתרה מכך, לפני עשרות  .5

בכדי וזאת  ,תחרויות המבחןבחירת הנבחרת במהלך  תקנוןשנים אסרה ועדת הספורט על כל שינוי ב
ראה  את הגינות התחרויות (שינויים מתבצעים במדת הצורך לפני תחילת סדרת תחרויות חדשה).להבטיח 

יאושרו על ידי ועדת שינויים בתקנוני בחירת נבחרות בתקנון בחירת נבחרות באתר קה"ל: " 2.16סעיף 

ת נבחרות שסדרת תחרויות המבחן עבורן טרם החלה הספורט בהתאם לצורך. השינויים יהיו תקפים אך ורק לקביע

יתן למצוא נ.  1993בספר החוקה משנת  213, עמוד 6.1, או סעיף "טיסנאות - ביום פרסום השינוי בפרסומי ק.ה.ל

מתיחס  B1Fעל סמך סעיף זה ברור כי הפרסום על שינוי בקביעת נבחרת  אף פרסומים מוקדמים יותר.
 .2006סום זה, כלומר החל מתחרויות המבחן שיחלו באליפות ישראל לנבחרת שבחירתה תחל לאחר פר

 בתחילת סדרת תחרויות 3:30מבחן היתה  תחרותסיבוב הראשון בתוצאת ה, אם כיברור  5על סמך סעיף  .6
 המבחן הרי שכך יהיה עד לסופן.

 3:00-דקות בסיבוב הראשון אינו מחיב לגבי בחירת הנבחרת כפי ש 4:00-ל FAI-שינוי החוקה על ידי הגם  .7
כפי שנקבע  3:30, אלא או בתחרויות המבחן הראשונות בסדרה זו הדקות לא חייבו בשנים הקודמות

 תופסת למעט חוקים המפורטים אחרת במפורש. FAI-במפורש בתקנון. זאת על פי הכלל שחוקת ה
דרוגי נבחרות –והן תוקנו מיד לאחר שהתגלו: לדוגמא  –ות ארעו בעבר טעויות בדרוג בחירת הנבחר .8

-סיבוב ראשון תוקן מ 'מכס – תוקנו עקב חישוב שגוי של תוצאות אליפות ישראל  2005החופשיים לשנת 
תיקונים אלו הכרחיים על מנת   כפי שקבע התקנון בעת אישור הנבחרות על ידי ועדת הספורט. 3:30-ל 3:00

 .טיסנאותחוקת ה כלומר בחירתם על פי –ה ספורטיבית של נבחרות הטיסנים לודא בחיר
 

  לסיכום
ינויים עד שואין לבצע  3:30בחירת הנבחרת מגדיר במפורש כי תוצאת הסיבוב בראשון היא מאחר ותקנון  .9

פי אי לכך, התוצאות המתוקנות על  .בתקנון זה, יקבע הדרוג על פי תוצאה זו סדרת תחרויות מבחןלסיום 
  .לקביעת הנבחרת הינן התוצאות הנכונות 3:30

בסיבוב  4:00חשוב לידע את כל המתחרים כי הפרסום על שינויי החוקה המחייב בנוסף לדחיית העירעור  .10

) יכנס לתוקף עם תחילת סדרת תחרויות המבחן  1.1.4  – 2006(כנפונים מרץ  B1Fלקביעת נבחרת  הראשון
 2007לנבחרת  3:30 –שינויי זה יחיב דרוג כפול בתחרות הקרובה  לב כי שימו .2008הבאה, כלומר לנבחרת 

 .2008לדרוג האליפות ודרוג נבחרת  4:00-ו
ועד אי הבהירות בנושא כפי שהופגנה בתחרות שבועות מ החל ,מסוג זה וחשוב לצמצם ארועים ןנית לסיום .11

, לימוד החוקה על ידי המתחרים ופניה לעירעור זה, על ידי: זהירות רבה יותר בפרסום שינויי חוקה ותקנון
     פניה זו אפשרית ללא צורך בעירעור, אנו נשמח לענות.  –מידית לועדת ספורט לשם קבלת הבהרה 
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