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  קלוב התעופה לישראל
 
 

 )25.12.12החלטת בורר בערעורו של עומרי סירקיס על תוצאתו בתחרות חנוכה (על  ערעור הנידון:
 
 

במקרה דומה של   26.11.11מזהה את הערעור שהגיש עומרי זהה לערעור שהגשתי אני ב אני  .1
 איבוד טיסן במהלך מדידה.

די תמוה בעיני וגם מפתיע שעומרי, אשר שימש כאחד הבוררים, בערעור שלי, מצא לנכון להגיש את 
י. להחלטה הנ"ל מר איתי לו -ערעורו, ועוד יותר מפתיעה ובלתי חוקית החלטתו של הבורר בעניין

משמעויות חמורות ובלתי ספורטיביות ועלולה לפגוע בכלל מתחרי הטיסנים החופשיים, שאני מייצג 
  אחד מהם. ולהלן אפרט את הסיבות. 

  
  בוררים מנוסים בשטח (מה שלא נראה "במחוזותינו" שנים רבות) . 2ראשית, בתחרות הנ"ל נכחו  .2

משמעית את האפשרות לביצוע טיסה נוספת בעקבות  הבוררים חיים דדוש ושמוליק חיים שללו חד
  המקרה.  

 
 .2012.מהדורת   FAIולגופו של עניין, הבורר בעניין הסתמך בהחלטתו על ציטוט מחוקת ה  .3

If there is the chance of model being lost from view being a local obstruction then the     
timekeepers should move as far as allowed (10m radius) in order to keep the model in 
sight for as long as possible.(B.13.5)                                         

  מטר, אם טיסן נעלם מאחורי מכשול, אך בוודאי 10-עפ"י האמור יש המלצה למודדים לזוז עד כ            
  בשום מקום בחוקה, לא נאמר כי מקרה כזה מזכה בטיסה נוספת.בכל מקרה  שאין חובה כזו.            
  . שם נאמר במפורש כי  25.12.11יתר על כן, מבקש להפנות להחלטת הבוררים בערעורי מיום             
  הפעלת שיקול דעת מותרת רק רשימת המקרים המזכים בטיסה נוספת היא רשימה סגורה.""            
  מודדי זמן המעידה על טעות חריגה של אחד  2במקרה מיוחד כאשר הוכח פער בתוצאות המדידה של             

  מהם.            
  , בו סיום הטיסהB.13.3סיום הטיסה במקרה זה עומד בקנה אחד עם החוקה הבינלאומית, סעיף .   4        

 definitely disappears from theמוגדר בין השאר ברגע בו הטיסן נעלם מעיני המודדים, "  
timekeeper’s sight השניות  10". יתר על כן, על פי אותו הסעיף, מודדי הזמן מחויבים לנוהל

". behind some obstacles or in cloudsהטיסן נעלם מאחורי מכשול או בתוך ענן, "בו במקרה 
דקות",  4ש"בודאי שהיה עושה אין זה מספיק כדי להניח  "בגובה ניכר", כלומר, גם אם הטיסן נעלם

  .ניתן לסכם שעפ"י החוקה המודד פעל כשורה. דומה אחרתה הנחל או כ
טענת הבורר כי קו המרכזים הפריע לשדה הראייה של מודדי הזמן בשל אילוצי השטח אינה  .5

אותו אילוץ אם היה, היה קיים לכלל המודדים שמדדו לכל המתחרים. המערער אינו רלוונטית. 
 דופן.יוצא 

מסמכים הישימים היחידים ציטוט: "ה 25.12.11כפי שהובהר לי בהחלטת הבוררים  בערעורי מיום  .6
הרלוונטיים לשיפוט במחלקות הטיסנים החופשיים הינם החוקה הבינלאומית בעדכונה האחרון ביותר 

ונהלי קיום התחרויות בקלוב התעופה כל עוד אינם באים בסתירה  FAI- כפי שמופיעה באתר ה
 " ברורה לחוקה הבינלאומית.

כפי שהמערער בוודאי יודע, כאמור בחוקה הבינלאומית, היה עליו לכתוב את הערעור בשטח ולשלם 
ולא להיפך כפי שאירע בפועל. הרי במצב כזה יכול מתחרה  בטרם ביצע את הטיסה הנוספתעליו 

 טיסה נוספת לא מוצלחת ואז להחליט כי מוותר על הזכות להגיש ערעור. מצב לא תקין בעליל.לבצע 



אם לא תבוטל החלטת הבורר בעניין זה. בכול פעם  רברצוני להזהיר מתקדים מסוכן שייווצ .7
שיעבור אדם ויפגע בשדה הראייה של מודד הזמן יוכל מטיס לדרוש טיסה נוספת. מה ההבדל 

(אני בספק אם הקלוב בנוי לכמות הערעורים שתוגש.) יתר על כן, כל  ים?בין אדם לעדר כבש
מתחרה שיבצע טיסה לא טובה, תמיד יוכל לשלוח אדם מטעמו שיעבור בקו המדידה של מודד הזמן 

 ועקב כך לקבל טיסה נוספת. 
לאור האמור, לא הייתה שום הצדקה חוקית או מקום לשיקול דעת של הבורר לקבלת ערעורו של  .8

 מתחרה ולכן אני מבקש בזאת לבטל את ההחלטה.ה
9.   

ברצוני לסיים בהערה שהושמעה בפני ע"י הבוררים שדנו בערעורי בזו הלשון: "טעויות שיפוט הינן  .10
 חלק מהספורט ועלינו ללמוד לקבל אותן".

 
     


