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מגזין רבעוני לנושאי סיווג פראלימפי
הסיווגון הפעם יוקדש לתופעת – INTENTIONAL MISREPRESENTATION :הצגת מצג שווא
ולחדשות לגבי הסיווג בכדורסל בכסאות גלגלים .העלון הבא יצא במאי .2020
קריאה נעימה

INTENTIONAL MISREPRESENTATION
הצגת מצג שווא
הצגת מצב שווא נחשבת מבחינת הוועד
הפראלימפי הבינלאומי כרמאות קיצונית .מדובר
במעשה מכוון של ספורטאי ,או של המלווה של
הספורטאי ,בו מוצגים יכולות או ליקויים שאינם
תואמים את מצבו האמיתי .זה יכול להיעשות על ידי
הצגת עובדות שאינן נכונות ,או הסתרת עובדות
הביצועים
על
המשפיעים
מהמסווגים,
הספורטיביים .מצג שווא כולל למעשה 3
אפשרויות:
 .1הצגת יכולת (בדרך כלל חוסר יכולת) גופנית
אשר קשורה לביצועים הגופניים הנדרשים בענף

הרמאות אינה משתלמת ולרוב גם מתגלה
בשלב כזה או אחר .גם אם אתם מכירים
ספורטאים שרימו והראו בתהליך הסיווג יכולת
פחותה מיכולתם האמיתית ,קשה להמשיך
ולהעמיד פנים בתנאי תחרות.
רצוי להבין קצת יותר את החוקים של הועד
הפראלימפי הבינלאומי בהקשר לתהליך הסיווג.
באתר שלנו יש קישור תחת "סיווג" לקוד
הקלסיפיקציה של ה .IPC

 .2הצגת רמת יכולת פחותה מזו שיש לספורטאי
וקשורה לביצועים הנדרשים בענף

בתוך המסמך מציינים את הזכויות של
הספורטאי כשעובר תהליך סיווג .מצוינת גם
האחריות של הספורטאי והמלווים שלו .חשוב
להכיר את הנהלים ולבצע אותם.

כל ספורטאי הציג מצג שווא נחשב כרמאי.

מרבית ענפי הספורט מחתימים היום את
הספורטאי על טופס הסכמה בו כתוב שהוא
מסכים לעבור את תהליך הסיווג ,בליווי הצגת
מסמכים התומכים בכך שיש לו ליקוי העומד
בקריטריונים של אותו ענף ספורט.

 .3הצגה לא כנה של סוג הליקוי ו/או חומרתו
במהלך תהליך הסיווג

כל אדם אחר שעוזר או מעודד את הספורטאי לשקר
או כל בן אדם שמסתיר או מחסיר מידע או שמפריע
בתהליך כדי למנוע החלטת סיווג מתאימה ,או
שמשתף פעולה בכל דרך אחרת כדי להסתיר את
מצב הרפואי והתפקודי של הספורטאי ,נחשב
כרמאי ונוכל.
מלווה כולל מאמן ,מנהל ,פיזיותרפיסט ,רופא ,מדען,
מטפל ,הורה או כל אדם אחר שעובד עם הספורטאי
או שמטפל בספורטאי או מכין את הספורטאי
לתחרויות.
ההמלצה שלנו :תהיו חכמים ואל תתחכמו!

לסיום חשוב לציין שהצגת מצג שווא עלולה
לגרום להשעיה זמנית או לצמיתות מהשתתפות
בתחרויות בינלאומיות ובסופו של דבר  -לשקר
לא משתלם!!
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הסיווג בכדורסל בכסאות גלגלים
אי אפשר לשלוח את הסיווגון הזה מבלי להתייחס
להודעה הדרמטית בתחילת חודש פברואר על כוונת
הועד הפראלימפי הבינלאומי להדיח את ענף
הכדורסל בכיסאות גלגלים ממשפחת הספורט
הפראלימפי .בהודעה של ה  IPCנכתב שעקב אי
התאמות בין הגדרת הליקויים המורשים להיכלל
בתחרויות רשמיות של ה  IPCלבין ההגדרות של
איגוד הכדורסל הבינלאומי  ,IWBFהוועד הפראלימפי
הבינלאומי החליט לנקוט במספר צעדים נגד
ה  .IWBFהצעד הראשון הינו דרישה לסווג מחדש
את כל השחקנים המסווגים בקלאס  4.0ו4.5-
נקודות לפני תחילת המשחקים הפראלימפיים
בטוקיו  ,2020כך שהליקוי שלהם עומד בכנה אחד
עם רשימת הליקויים המורשים על ידי ה

כתגובה ,הנהלת ה  IWBFפרסמה הודעה בה
הביעה צערה על הצעדים שנקט ה  ,IPCבפרט
בשל העובדה שההודעה הדרמטית הגיעה
באמצע תהליך של הידברות ונקיטת צעדים
לקראת גישור עם ה  IPCבמהלך השנה וחצי
האחרונות .ה

 IWBFרואה את עצמו כאיגוד

מוביל בכל הקשור לסיווג תפקודי ועד השינוי
האחרון של אימוץ קוד הקלסיפיקציה של ה
 IPCהיתה הסכמה מוחלטת בין שני הארגונים.
ה  IWBFבטוח ברמה הגבוהה של המסווגים
שלו וגם בטוח שהשחקנים המיועדים להתחרות
בטוקיו אכן ראויים ומתאימים.

.IPC

בשלב הראשון ה  IWBFניאות לדרישה לסווג

שחקנים המסווגים  4.0ו 4.5-נקודות שאינם

מחדש את שחקני ה  4.0ו 4.5-נקודות כדי לוודא

תואמים את ההגדרות של לקויים מורשים על ידי ה

שהלקויים שלהם אכן תואמים את הדרישות של

 ,IPCלא יכלו להשתתף במשחקי טוקיו.

ה  .IPCענף הכדורסל בכיסאות גלגלים תמיד

הצעד השני הינו ההכרזה כי ענף הכדורסל
בכיסאות גלגלים מודח מהשתתפות במשחקים
הפראלימפיים בפריס  2024אלא אם יישר קו עם
קוד הקלסיפיקציה של ה .IPC
האולטימטום שניתן הורה ל  IWBFלסווג מחדש על
פי הקריטריונים של ה  IPCאת שחקני ה  4.0ו 4.5
נקודות המיועדים להשתתף במשחקים ,עד מאי
.2020

ניסה לאפשר לכמה שיותר ספורטאים עם
מגבלה ,שאינם יכולים לשחק כדורסל בעמידה,
להיות חלק מהענף.
אנחנו,

כמדינה

שלא

משתתפת

במשחקים

הפראלימפיים בכדורסל בכיסאות גלגלים ,נמתין

בסבלנות לראות מה יתפתח בחודשים הקרובים.
למיטב הבנתנו ,כרגע ההחלטה אינה משפיעה
על ספורטאים שמשחקים כדורסל ביורוליג ובטח
ובטח לא משפיעה על הליגות בארץ.
הוועד הפראלימפי הישראלי ,ימשיך לעקוב אחר
סוגיה זו ,ויעדכן במקרה הצורך.

