
 ביער שגב11.2.2017מסקנות ועדת הערעורים- עבור תחרות ארצית בתאריך 

, ערער על תוצאת התחרות בשלH16A בקטגוריית Bפרטי הערעור: רותם יוגב, מתחרה במסלול הבינוני 

.50תחנה שלא הייתה במקומה- תחנה מספר 

תוצאות הבדיקה: 

למרות ששלושה אנשים שונים בדקו את התחנה מטעם המועדון המארגן (מניח סרטים, בקר, ומניח)1

התחנות), המארגנים קיבלו על עצמם אחריות להנחת התחנה במקום שגוי. 

התחנה הייתה מרוחקת ממקומה האמיתי ולא ניתן היה לראותה מפריט הנוף המקורי.)2

.H וקצר+B- בינוני 50שני מסלולים עברו בתחנה )3

מסקנות הועדה:

) התאחדות הניווט העולמיתIOF) פרסמה מסמך ובו תנאים מפורשים שבהם יש לפסול תחרות ניווט (

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Cancelling-a-competition.pdf.(

נתרגם כאן את החלק הרלוונטי: 

 על המארגן לבטל תחרות אם הנסיבות שנוצרו הפכו את התחרות ללא הוגנת באופן מהותי.26.1.3"

[...]

- הוגנות ספורטיבית תהיה העקרון המנחה בפירוש החוקים על ידי מתחרים, מארגנים וועדת2.7כלל 

הערעורים

. הוגנות ספורטיבית, משמעה שהמתחרים צריכים להיות מוכנים לקבל את העובדה שהתחרויות לא יכולות5

. תמיד יהיה מרכיב של מזל, במיוחד בספורט כמו ניווט, המתרחש מחוץ לאולמות100%להיות הוגנות ב

ובסביבה טבעית...

[...]

. ישנם מספר גורמים שהמארגנים (ולעתים ועדת הערעורים) צריכים לשקול לפני ביטול תחרות ו/או12

תוצאותיה:

o 10%כמה מהמתחרים הושפעו, ואיזה חלק יחסי מתוך כלל המתחרים הם היוו? בעיה שהשפיעה על

או יותר משדה המתחרים מעידה שהתחרות לא הוגנת.

o?האם המתחרים שהושפעו היו מנצחים פוטנציאליים

oהאם סביר להניח שהבעיה השפיעה מהותית על מיקומם של המתחרים המובילים? שניות בודדות

.Longמשמעותיות יותר במקצה הספרינט מאשר במקצה ה
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o?מה סטטוס התחרות

o?('מוקדמות, גמר, זינוק מדורג, זינוק המוני, ספרינט, שליחים וכו) באיזה סוג תחרות מדובר

o?האם זה הוגן עבור מתחרים שלא הושפעו מהבעיה

oאיזו תוצאה פחות מזיקה לתדמית הספורט? מהו משקל ההשלכות השליליות של ביטול התחרות

למול משקל ההשלכות השליליות של אי-ביטול התחרות?

o?האם ניתן לקבוע מועד חדש והוגן עבור התחרות

o?האם התקלה הייתה אשמת המארגן או גורם שנמצא מחוץ לשליטתו של המארגן

[...]

חלופות לא מקובלות לפסילת תחרות

. חשוב לא לבחור בדרכים שיחמירו את אי-ההוגנות.18

24.15. הרבה, אם לא רוב, המצבים ההיפוטתטיים קשורים בבעיה עם תחנה אחת או לג אחד. כלל 19

("התוצאות יתבססו על זמני המתחרים בכל המסלול. אף שינוי לא יעשה לזמנים אלו על בסיס זמני הביניים")

אוסר על תוצאה המתבססת על חלק מהמסלול. כלל זה נקבע מפני שניתוח ההשלכות של הסרת לג אחד או

."יותר מהתוצאות הראה שנוצרה יותר חוסר הוגנות מאשר נפתרה

 באופן סביר- 50לאור העובדה שלא ניתן היה למצוא את תחנה 

o .המנסרה, המנקב והסרט היו במקום שונה מהמתוכנן

o.התחנה מוקמה באזור סבוך יחסית שלא אפשר ראות

o.התחנה הייתה במקום מרוחק מזה המיועד

 לצורך הוגנות ספורטיבית.IOFהתחרות לא עמדה בתנאים שהציבה ה- 

 ועדת הערעורים קובעת שיש לפסול את תוצאות המסלולים בינוניB+וקצר Hולבטל את ניקוד ,

,H16A, H18B, H21C, D16A, H50Bהליגה לתחרות זו בכל הקטגוריות הרצות על מסלול זה: 

H60, H65, H70.

חרף אי הנעימות שתיווצר בשל ביטול תוצאות תחרות ארצית, לא ניתן להימנע מפעולה זו כאשר התחרות

איבדה ממשמעותה הספורטיבית. 

למרות הפגיעה החמורה במתחרים במסלולים הרלונטיים ובדרוג הליגה, הועדה אינה

חושבת שיש לנקוט בכל סנקציה או ביקורת חריגה על המועדון המארגן. רוח האיגוד
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ואופן ארגונו מושתתים על התנדבות וקולגיאליות, מארגני התחרויות במועדונים חותרים

למקצועיות אך טעויות מסוג זה קורות מעת לעת. יש להתמקד בהפקת לקחים

והטמעתם"

בברכה,

רן שביב (נציג הנהלת האיגוד), זף סגל, יורם שחורי (נציג המועדון המארגן)
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