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קשתי ישראל  ,משפחות,חברים ואוהדי הענף
לפני כחודש וחצי עשה גיא מצקין היסטוריה בענף הקשתות בישראל -כשזכה במדליית
הזהב בתחרות ההקצאות בהולנד ובכרטיס לאולימפיאדה מהוועד האולימפי הבינלאומי
הישג זה לא סיפק את הועד האולימפי הישראלי שעל פי נהליו – על גיא היה לעבור גם את
הקריטריון הישראלי (מקום שמיני ומעלה באליפות אירופה,בה זכה בכרטיס הבינלאומי)
,קריטריון שנקבע טרם הקמת האיגוד במתכונתו הנוכחית וללא תיאום איתנו
ומאז ועד היום ,התגייסנו כולנו למאבק המקצועי והערכי לצירופו של גיא למשלחת
האולימפית הישראלית ,ולאחר שהנושא עלה לדיונים במנהלת הספורט ההישגי,הנהלת
הוועד האולימפי ,ומליאת הועד האולימפי וכן בפני ועדת ערר אחת ובית דין לערעורים ,מאבק
שלצערנו הסתיים היום ובהחלטה שענף הקשתות לא ייוצג בלונדון 2102
עיקרי ההסברים והנימוקים שהעלינו בפני מקבלי ההחלטות– הישגו של גיא שהוא גבוה
מהקריטריון הבינלאומי ,גילו הצעיר והפוטנציאל העתידי של גיא ,יכולתו הריאלית להגיע
לשלבים מתקדמים ואולי אף למדליה בשל שיטת הפיינלים בענף ,אי התאמת הקריטריון
הישראלי למציאות בעולם הקשתות ,הצורך והרענון בהכנסת ענף ישראלי חדש  ,ובקפיצת
המדרגה שהדבר יעשה לענף .
ועדת הערעורים קבלה את הסברינו ומצאה את הישגיו של גיא ראויים לאולימפיאדה ,ואף
המליצה עליו להנהלה  ,אך כל אלו לא הועילו מול הדבקות במכסות ובנהלים והעדפת ענפים
אחרים (שחיה,שייט,ג'ודו,אתלטיקה ).של הועד האולימפי הישראלי ,וגיא לא צורף למשלחת.
במקביל לערוצים הרשמיים נרתמתם כולכם לסייע למהלך ההיסטורי ,על ידי גיוס מעל
 ! !03,111חברים ואוהדים  ,בגיוס עיתונאים וכל מדיה תקשורתית וציבורית אחרת לתמיכה
בענייננו ,באיסוף נתונים ,עידוד וחיזוק ובעצם מתן האמון והגיבוי במהלכינו.
בימים אלו הוכחתם במעשים כי כולנו למען גיא ולמען הקשתות בישראל !!
לצערנו לא עברנו את המחסום האולימפי הישראלי ,וגיא משלם את המחיר האישי על כך ,אך
מנגד הצלחנו כולנו להעלות את ענף הקשתות בישראל לתודעת מוסדות הספורט ,ולהראות
שיש בישראל קשתות וקשתים מקצועיים,אכפתיים וחדורי אמונה ורוח לחימה מקצועית ,
ובכך לסלול את הדרך להתייחסות אחרת לענף ו בארץ ,לקראת האתגרים העתידיים שלנו...

אנא חזקו את ידיו של גיא – לפניו ריו !!2102
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