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  2-פסח בדתחרות  – אייל גלאור: ערעורו של מר הנדון
  
 .רכז ערעורים הועבר לטיפול 2006 אפרילב 27מתאריך  אייל גלאורשל מר  ערעורו .1
 החלטתי לדון בערעור זה בעצמי. .2
 .בה לו תוצאת טיסה חוזרתבערעורו, מתלונן אייל על כך כי לא חוש .3
את תוצאת התחרות שבנידון ראה אייל בפרסום רשמי של קה"ל ולא ביום התחרות ועל כן האחור בהגשת  .4

 הערעור.
 טרם פרסום החלטותי. אייל גלאור, ערן וויש ושאולי רג'ואןשוחחתי טלפונית עם  .5
 להלן השתלשלות האירועים כפי שהוצגו ע"י אייל גלאור: .6

 התקיימה במזג אוויר סוער. 2006תחרות "פסח"   .6.1
דקות אולם מודד הזמן  3:00בסיבוב שני, ראה אייל את טיסנו צונח לאחר ביצוע טיסה בת  .6.2

וזאת גם התוצאה שנרשמה בטופס המדידה הרישמי של קה"ל. את  2:04ב טען כי הטיסן צנח 
 תוצאה זאת אישר בחתימת ידו מר אילן מלמד.

 המודד ודרש מהבורר, ערן וויש, טיסה חוזרת. אייל זיהה את הטעות, לכאורה, של .6.3
התקיים דין ודברים בין הבורר לאייל ובסיומו נתבקש שאולי רג'ואן מבורר התחרות להיות  .6.4

 מודד זמן לטיסה נוספת שיבצע אייל גלאור.
דקות אך היא לא נרשמה בגיליון מדידה כל  3:00היתה  תוצאת הטיסה הנוספת שביצע אייל  .6.5

 שהוא.
נקודות לניקוד  54אושרה לו טיסה חוזרת ע"י הבורר ועל כן מגיע לו תוספת של  לטענת אייל .6.6

 הסופי בהתאם לתוצאת הטיסה החוזרת.
 בהתאם לבירור שערכתי עם הנוגעים בדבר:מצ"ב התייחסותי  .7

לדברי ערן, הוא אישר  .לא אישר קיום טיסה חוזרתהבורר ערן וויש טען בפני, נחרצות, כי  .7.1
. עוד טען ערן כי המתחרה אייל וזאת עד לברור הנושא מול המודד ביצוע טיסה "על תנאי"

 "רצה להבין שאושרה לו טיסה חוזרת" והוא פרש את דבריו בצורה מעוותת.
המודד, שאולי רג'ואן, טען בפני כי נתבקש ע"י הבורר למדוד זמן לטיסה של אייל. בסוף  .7.2

רר , ערן וויש, וביקש לרשום את התוצאה ואז אמר לו ערן "לא חשוב, הטיסה הטיסה פנה לבו
 לא מאושרת".

 מכל האמור לעיל ולאחר מחשבה רבה החלטתי לדחות את ערעורו של אייל גלאור מהטעמים הבאים: .8
 הבורר, ערן וויש, איתן בדעתו כי לא אישר טיסה חוזרת. .8.1
 ד).תוצאת הטיסה נחתמה ע"י מתחרה בכיר (אילן מלמ .8.2

 ים הבאים:בנוסף לדחיית העירעור נדרש לחדד את הנושא .9
כל טיסה שמבוצעת במהלך תחרות, גם אם נעשתה "על תנאי" צריך שתרשם בגיליון תוצאות   .9.1

 רשמי של קה"ל.
ולהבהיר היטב את החלטותיו לשם להיות חד משמעי בבואו במגע עם המתחרים  צריך הבורר .9.2

 מניעת פרשנות מוטעית.
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