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רמת  F3A אווירובטיקההתקיימה במנחת אשרד אליפות ישראל בטיסני רדיו  31.30.00בתאריך 

 .י קובי חמצני"שנוהלה ע בינלאומיים

. F-13ושני סיבובי  P-13 במתכונת של שני סיבובי התקיימאליפות הה ,הארצית על פי חוקת התחרויות

הטיסה )שתי טיסות  כ הניקוד של"מחשבים את סהשל כל מתחרה  תוצאה הסופיתה קביעתלצורך 

 .(הטובה מכל אחת מסדרות תרגילים

 

והד זרקו קיבל הודעה על תחילת הזמן לניסיון ולאחר שא( P-13טיסות )במהלך הסיבוב הראשון 

הדבר גרם לכך שאוהד לא . קצר בבקר המנוע של אוהד נגרם, הטיסה ממנהל האליפות קובי חמצני

 .ובעצם להפסיד את ניסיון הטיסה שלו יוכל לבצע את טיסתו בסיבוב הראשון

ואכן  ת הסיבוב השניעזב אוהד את המנחת על מנת לנסוע ולתקן את התקלה לקרא ,לאחר מקרה זה

לא  שבוצע תיקוןאוהד שהגילה , לאחר שחזר למנחת .חזר למנחת זמן רב בטרם הגיע מועד טיסתו

על מנת שלא להפסיד גם את הטיסה . היה טוב ולכן לא יוכל לבצע את הטיסה השנייה במועדה

קן ת ולתהמנחבכדי שיוכל לצאת שוב מ ,השנייה ביקש מקובי חמצני להעבירו לסוף התור בסיבוב זה

קובי העביר את הבקשה לאלי כץ ששימש כבורר בתחרות וזה אישר לקובי . את שוב את התקלה

כאן המקום להזכיר  .P-13 -להעביר את  מועד טיסתו של אוהד לסוף התור בסיבוב השני של טיסות ה

וכל  ,י הגרלה"סדר המתחרים בתחרות נקבע ע (8.7סעיף )פי חוקת התחרויות הארצית כי על 

 .בטוהרההמתחרים בעצם פוגעת  תערבות בשינוי סדר ה

 

 אוהד זרקו קיבל, על פי ההגרלה המקורי טיסה זאת שבוצעה בסופו של דבר שלא במועדהב

זכה  F-13בזכות טיסה זאת וניצחון של סיבוב בטיסת  .וסיים במקום הראשון( 0333)מקסימום נקודות 

 .נקודות 3333עם תוצאה מקסימאלית של  במקום הראשון באליפות ישראלאוהד 

 

 :להלן הסעיפים בחוקה המתייחסים לנושא ניסיון טיסה

 
 

 

 



 

 

זכאי לניסיון טיסה אחד לכל  מתחרה, בחוקה הארצית 5.4.3וסעיף  FAI-בחוקת ה 6.0.5פ סעיף "ע

במקרים לאפשר טיסה חוזרת של מתחרה מותנית \הזכות של מנהל תחרות לדחות .טיסה רשמית

 .הפרעת רדיו: בהם מתערב כוח אשר לא תלוי בשליטתו של המטיס ולדוגמה על פי אותו סעיף

תוצאות  בטלבו ביקשתי ל 03.4.31 ת הגשתי ערעור בתאריךאני מבקש לחזור לעבר ע, בנוסף

האחת בגלל פערים גבוהים בין שני השופטים בתחרות וסיבה שנייה בשל : תחרות בגלל שתי סיבות

בדיוק כפי שמתואר )ובאישור מנהל התחרות דאז תוצאת טיסה שביצעתי שלא במועדה אי הכללת 

בטענה שהתקלה שגרמה לי להחמיץ את מועד ואלו חוקה  סעיפי ל פינדחה עזה  רעורע. (במקרה זה

וכן החלטתו של  מצורף למייל זה ערעור והחלטת הבורר אילן מלמד .יסה הרשמי הייתה בשליטתיהט

 .שלא לדון בפנייתי פעם נוספת( ר ועדת ספורט בעת הגשת הערעור"יו)מר איציק בן יצחק 

 

 P-13לבצע גם את הטיסה שבסיבוב היה במידה והיו מתחשבים בסעיף חוקה זה אוהד זרקו לא יכול 

נקודות עבור ניצחון  0333יכך הציון המכסימאלי שהיה יכול להשיג בתחרות כולה הינו השני ולפ

ובעצם היה מכתיר אותי  לו ניצחון באליפות ישראל מספיק בכדי להקנותדבר שלא היה  F-13 בסיבוב

 .ח האליפותצכמנ

 

טיסת תוצאת ולמחוק את  אני מבקש לעדכן את תוצאות התחרות בהתאם לחוקת התחרויות, לפיכך

פ חוקת "ע עשות צדק ספורטיביהכתיר אותי כאלוף ישראל ולובכך ל ,של אוהד זרקו P-13 -ה

 .התחרויות

 

 בברכה
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