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 "ז תשרי תשע"דכ 

 
 יקיר וקנין לכבוד:

 מוטי פנחס      
     שמוליק חיים      
          רם זהבי      
 הקלוב אתרלפרסום ב      

  

             27/9/2013מתאריךמתאריךמתאריךמתאריך 3AFתחרות טיסני תחרות טיסני תחרות טיסני תחרות טיסני     בערעור בנושאבערעור בנושאבערעור בנושאבערעור בנושא    יםיםיםיםבוררבוררבוררבוררצוות צוות צוות צוות מינוי כמינוי כמינוי כמינוי כהנדון: הנדון: הנדון: הנדון: 
 
 .2013בספטמבר  29ערעורו של מר רם זהבי התקבל במשרדי קה"ל ב  .1

 .2013בספטמבר  1-אשר נכנס לתוקפו ב נוהל ערעורים עדכניערעור זה מטופל לפי  .2

"ערעור על אירועים ספורטיביים במהלך התחרות יופנה, באתר  – 2.2.1לפי סעיף  .2.1

 התחרות..."התחרות, לבורר 

 "לא פנה המערער לבורר במועד כאמור ידחה הערעור על הסף". – 2.2.2לפי סעיף  .2.2

ה ייבמקרה הנדון, לא בוצעה פניה לבורר התחרות, מר אלי כץ ועל כן יש מקום לדח .2.3

יהיה  מצויין "יו"ר ועדת ספורט, 2.2.3של הערעור. למרות האמור קודם, בסעיף 

רעור ... באם הוא סבור שנתגלתה בהחלטה טעות רשאי,במקרים חריגים, לתת רשות ע

אשר הביאה  מהותית ביישום חוקת הטיסנאות הספורטיבית או ביישום נוהלי קה"ל,

 לקיפוח מהותי של מבקש רשות הערעור"

 החלטה של צוות הבוררים הינה סופית"" – 2.2.3לפי סעיף  .2.4

בנושא  רם זהבישל מר  לדון בערעורו כםבתוקף סמכותי כיו"ר ועדת ספורט הנני ממנה את .3

 .  27/9/2013 מתאריך F3Aתחרות טיסני 

    בראש הצוות יעמוד מר יקיר וקנין. .4

 וכן תקדים רלוונטי לנושא מצורף למכתב זה מכתב הערעור .5

 מומלץ בחום לשוחח עם המערער ו/או עדים מטעמו טרם קבלת ההחלטה. .6

    ותר. צריכה להתחשב בחוקת הטיסנאות בגרסתה העדכנית בי כםפסיקת .7

התחרות מופיעים כאשר נהלי  http://www.fai.org/fai-documents  קישור לחוקה הבינל"א : 

 קישור באתר הקלוב:
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 עדויותכן ועל הערעור הכתוב חומרים נוספים  כםלמערער הזכות להציג בפני  .8

ואלי לשם אישור. ליו"ר ועדת ספורט  נא לשלוח לאביעד כםאת הסיכום הכתוב של פסיקת .9

 .הצוותהזכות לקבל או לדחות המלצת 

 אודה על טיפול בערעור בפרק זמן שאינו עולה על שבועיים ימים .10

  כם.ודה מראש על התנדבותת .11

     
 
 

 בברכה,     
 מיצמכר   גיל    

 יו"ר ועדת ספורט


