
                               THE AEROCLUB OF ISRAELקלוב התעופה לישראל
                                                                aeromodelingטיסנאות

      
    Affiliated to the Federaion Aeronautique internationale                       מסונף לפדרציה הבינלאומית לאוירונאוטיקה

  

  58-009769-9ע"ר 
  

 
THE AEROCLUB OF ISRAEL- Aeromodeling      טיסנאות - קלוב התעופה לישראל
Affiliated to the Federaion Aeronautique internationale                                         מסונף לפדרציה הבינלאומית לאוירונאוטיקה

 

67  HAYARKON ST. P.O.B 26261 TEL AVIV 61263  תל אביב 26261ת.ד.  67הירקון  
TEL: 972 (3)  5175038, 5109930 : טל'  FAX: 972 (3) 5177280 :  פקס'

http:/ /www.aeroclub.org.i l ,  E-mai l:  off ice@aeroclub.org.i l  

 2013אוקטובר  13  
 תשע"ד  חשון  'ט  

 
 קה"ל/הועד המנהל (באמצעות אביעד לוי)לכבוד: 
 איתן רותברט      

  
  

    רון שניידררון שניידררון שניידררון שניידר    ––––    2013201320132013נסיעה בשטח בתחרות סוכות נסיעה בשטח בתחרות סוכות נסיעה בשטח בתחרות סוכות נסיעה בשטח בתחרות סוכות החלטה בערעור בנושא החלטה בערעור בנושא החלטה בערעור בנושא החלטה בערעור בנושא הנדון: הנדון: הנדון: הנדון: 
 
 

ערעורם של טל בישט, עמית קדרון, גיל יאיר וויקטור סולומטקין בנוגע להחזרת טיסנים  .1

 תחרות סוכות ע"י פליקס שניידר נדון ע"י הבורר איתן רותברט.עם רכב ב

לאורך כל הערעור והעדויות שנאספו, אין מחלוקת על העובדות. פליקס שניידר (אביו  .2

של רון שניידר) נסע בשטח על מנת להחזיר לבנו את הטיסנים ולחסוך ממנו את הריצה 

 והחיפוש וזאת בניגוד לנהלי קלוב התעופה.

 ון את מקורות האיסור לנסיעה בשטח עולות שלוש נקודות להתייחסות:בבואנו לבח .3

 בקשה של החקלאים לשמור על השטח  .3.1

לא נרצה לראות רכבים במורד הרוח נוסעים ומעלים אבק ובכך עלולים להפריע  .3.2

 למדידה תקינה של טיסות אחרות

 החזרה מהירה של טיסנים אשר תורמת להקטנת העומס הפיזי על המטיס .3.3

נסיעה בשטח מוגדר היטב בחוקת קלוב התעופה אך הוא לא נאכף. טיסנאים האיסור ל .4

 , כנדרש.ללא אישור מנהל התחרותותיקים ולא רק הורי חניכים נוסעים בשטח, 

שמונה  איתן רותברטמר מצ"ב החלטתו של ערעורם של טל,ויקטור,גיל ועמית מתקבל.  .5

 לדון בערעור.ועדת ספורט על ידי 

 .ועדת ספורט הריני מאשר את החלטת הבוררבתוקף סמכותי כיו"ר  .6
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לא נבעה ישירות מהעזרה אותה קיבל לעניות דעתי, הצלחתו של רון שניידר בתחרות  .7

מאביו ועל כן, למרות תקדים בנושא לפיו יש לפסול את המתחרה, אני מבקש מהנהלת 

כן קלוב התעופה להקים ועדת משמעת אשר תמליץ על עונש משמעתי לרון שניידר. כמו 

אני ממליץ להוסיף לנהלי קלוב התעופה עונש לטבלת הפיקוח ב"הנחיות כלליות 

ולמנוע ערעורים נוספים בנושא מחד כמו גם  5.7לתחרויות בטיסנים חופשיים" סעיף 

 נסיעה בשטח מאידך.

 

     
 
 

 בברכה,     
 גיל     מיצמכר
 יו"ר ועדת ספורט

  


