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  לכבוד
  יו'ר ועדת ספורט

  גיל חגי
  

  ערעור על החלטת בורר
  
  
  
  

קלוב התעופה פועל על פי החוקה, כחלק מנוהלי הערעור  קובעה כי יתקים  .1
עדים , לדעתי כלל לא דיון שיאפשר  למערר להציג מסמכים ולהביא 

 ידעתי כי התקיים דיוןולא ניתנה לי הזדמנות להשמיע את דעתי בנדון,
ובטח לא נתן לי נמצא בורר, הבורר לא דבר איתי ולא שמע את דעתי 

 הזדמנות להציג מסמכים ולהביא עדים.
חליט החלטות שאין להם בסיס בחוקה,ועסק האם ניהלו לדעתי הבורר ה

  את התחרות בצורה טובה או לא .
  

 טים וזאת מתוך רשימה שהרורה איך בוחרים שופהחוקה קובעת בצורה ב .2
ונוהל  והכן יש רשימה כזאת (מצרף רשימה -וב התעופהבקלשנמצאת 

במידה ולא קיים נוהל בחוקה הפנים ארצית אני -בחירת השופטים
 . ) נישאנים על החוקה הבן לאומית

 
 ועדת ספורט קבע מי יכול לשמש כשופט (מצרף החלטות ).  .3

  
 

  שופטים (מצורף החלטת ועדת ספורט).ועדת ספורט קבע כיצד בוחרים את ה.4

 
יו'ר ועדת טב זכרוני בתקופה שברוך בלוך שימש יועדת ספורט (זאת למ .5

) היתה החלטה כי קרוב משפחה לא ישפוט בתחרות 95,96ספורט
שקרוב משפחתו מתחרה בה וזאת בעקבות השופט אלי אופיר אוירובטיקה 

שבנו היה מתחרה.(עדין לא מצאתי את ההחלטה , עד לקיום דיון בנדון 
השופטת  20-3-10-, ולעניין התחרות מ בידי את ההחלטה ואו עדים ) היהי

שנים 14 -15אושרת אוליאל אחותו של יורם אוליאל לא שפטה קרוב ל
  .חלטה בנושא  שופט אוירובטיקה קרוב משפחההאחרונות וזאת בעקבות ה

 
יכלו  20-3-10-אני מבקש לבדוק ולקבוע האם השופטים בתחרות כבלים מ .6

  .על פי החוקה והחלטות ועדת ספורט םלשמש כשופטי



 
אני מצפה לקיים דיון עם הבורר או צוות הבוררים ולהוכיח את הערעור  .7

 שלי.
  
 

לאור זאת במידה ויש צדק בערעור אבקש לקבוע כי התחרות פסולה ויש  .8
  תחרות חלופית .   לקיים 

  

 
אני מזכיר כי שופט אוירובטיקה צריך להיות אוביקטיבי ככל הניתן ,  .9

 א היתה אוביקטיבית.ל -חרות שבנדוןבת
 

  אנו מחויבים לחוקה ויש לפעול בהתאם לרשום בה. .10
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