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  לכבוד ועדת ספורט קלוב התעופה לישראל טיסנאות 

  שלומי צ'סטר  –מאת  

  

  ליאור בר עמי  - 22/12/12 תקיימה בשה  F3Nבירור ערעור תחרות 

  

   1-4 מספר סעיפיםבצורה לא ספורטיבית בתחרות להתנהלות הוען בערעור זה המערער ט

  ם קשורים בחוקה ובספורט ים שאינמנהלת התחרות בנושאוכן בערעור התנהלות 

  רור זה מתייחס לסעיפים הספורטיבים בלבד .יב

  

  מול נציגי המחלקה (חן צרפתי, גיא רוגלית)  והחוקה בבדיקה  –  תגובת קהל וצופיםשיפוט .שימוש בסעיף 1

  לא מופיע סעיף המתאר את תגובת הקהל או וכיצד מנוקד מתחרה בסעיף זה ולכן סעיף שיפוט זה הוא הארצית    

  טענת המערער מתקבלת.  יות. והתחר רום עונתללא עידכון ט תוספת לחוקה  

  

  אין הגדרה בנושא זה בחוקה הארצית של המחלקה  –השופטים תיאום ציונים . ישיבה קרובה ו2

  בין שופט לשופט ע תקשורת אשר יש שיפוט על בסיס הערכה, יש לשאוף למרחק המונ יותבתחרואך ידוע     

   היה מתנדב בתפקיד של בקר שופטיםבתחרות זו  ,השוואת ציוניםגם  בשל סיבות אשר בינהן    

   משה( והבקר שמנע תקשורת שכזו לפני מתן הציונים על טופס הניקוד ועל כך מעידים גם שלושת השופטים    

  . )אושקובסקי אלקסו אסולין ישראל, טוסמן גולדשטין, רון    

   .ובטיחות "כרטיס צהוב"  יהדיונים היחידים שהיו לאחר  ניקוד הטיסות הם בנושא    

  טענת המערער נדחת .   

  

   -אור בר עמייהשפעת מנהל התחרות, גיא רוגלית, על ציוני השופטים בטיסתו של ל .3

   אסולין ישראל, טוסמן גולדשטין, רון משה,(גיא רוגלית, שופטים ובקר 3 ,ל התחרותעל פי עדותם של מנה    

  והערה זו לא טיסתו של ליאור באופן כללי הערה הקשורה בבטיחות יר מנהל התחרות הע )אושקובסקי אלקסו     

   בטיחות .ענת המעידים היא נועדה לתחקור ולימוד זיהוי שגיאות לט ,השפיע על ציונו של ליאור     

  טענת המערער נדחת .    

      



  

  ת ועל פי החוקה הארצית מוגדר באילו תנאים מתקיימ –"לא נאות ומגמתי"   . שימוש "בכרטיס צהוב" ניסיון טיסה4

   מיוחדים התחרות נאמר "מקרים לפניבתדרך ובאחריות השופטים לקבוע את השימוש בהם,  תוטיסות חוזר    

    ות זאת לא הוגש ערעור בזמן התחרות אחרי תדרוך הבוקר או בזמן התחרות . " ולמרלגופם יבחנו    

  היבשים של חרגו מתנאים  MASTERSבתחרות זו בדרגת על פי השקולים של השופטים ומנהל התחרות     

  התחרות ענת מנהל יסות שבהם יהיה זמן מלא וביצוע מלא, לטטהחוקה, במטרה למלא את מקצה התחרות ב    

  "של המתחרים כדי לשקף את יכולת ההטסה"    

  בחוקה, החלטה זו בסמכות שופטי התחרות והיא שקולה לציון ולכן היא לא מעורערת.     

  לא משפיעה על תחרות זו)     -טענת המערער מתקבלת באופן חלקי (כלומר    

      

  המלצות :

  

התחרויות מומלץ להוריד את  רום עונתטמאחר וסעיף תגובת הקהל אינו כתוב בחוקה ולא פורסם  .1
 ולחשב את התוצאות מחדש. השפעתו על תחרות זו

בדרכים יות ועיף זה לחוקה הארצית יש להוסיפו לפני תחילת עונת התחרויש צורך להוסיף סבמידה 

  המקובלות. 

עתו ה בדת ציונים לפני כתיבתם על טופס הציונים ולכן לא היתה פגיעאוהשוולא היו דיונים ת ועל פי עדוי .2
ניתנו וזאת ים לאחר שונהיה ניתן לדון בצי ,מאחר והיה בקר שופטים שופט. כמו כן,ית של ההסובייקטיב

יקטיביות של יסוב -רותטי המשתבתחרות זו  את  מגשים פר ולכן בקר השופטיםעל מנת ללמוד ולהשת
  מומלץ להמשיך את השימוש בבקר שופטים בהמשך התחרויות  ולימוד שיפוט,  השופטים

  
 למרות שעל פי עדות לא היה למנהל התחרות השפעה על ציונו של ליאור בר עמי בטיסתו הראשונה,  .3

  יר הערות לשופטים במהלך תחרות העמללהימנע מומלץ 
יחות הטיסה הוא נושא שקשור בציון של המתחרה אבל הוא גם תחת אחריותו של מנהל התחרות ולכן בט

ובמיוחד יחות מצד מנהל התחרות לשופטים במהלך תחרות הערה על נושא בט ,יש לשקול בכובד ראש
   .בזמן טיסה 

  
מנם המחלקה בהקמה ואומנם יש צורך למלא את התחרות , אולמימוש טיסה חוזרת נה הגדרה יש .4

נים על התנאים המוגדרים טיסה חוזרת למתחרים שלא עוונים משקפים,אך התרה במתחרים עם צי
  .ירה עם החוקיםבחוקה, יוצרת סת

   בשל תקלה טכנית או שגיאת הטסה  . בין לאומית F3N בתחרות  תוחוזר ותטיסידוע שאין 
    מומלץ לדון בועדת ספורט בהסרתו/ שינוי של סעיף זה בחוקה הארצית לטובת העונות הבאות .

  
      

  בברכה     

  שלומי צ'סטר     

  


