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"אנו משקרים בקול הרם ביותר כשאנחנו משקרים לעצמנו"
אריק הופר
שלום חברות וחברים,
בחודש שעבר עשינו היסטוריה! ההתאגדות הייתה חלוצה בעולם והשיקה את פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה1-
אונליין .בפסטיבל השתתפו כ 1,300-שחקנים שונים ואנו מבקשים להודות לכם על התגייסותכם להצלחת האירוע.
קיום הפסטיבל באופן זה הצריך התארגנות לוגיסטית מיוחדת ויוצאת דופן ואני שמח להודות בשם כולם למנכ"לית
ההתאגדות אוריה מאיר ,לראש מדור ספורט אסף עמית ולקפטן הספורטיבי הארצי מיכה מרק שהוציאו לפועל
מיזם מוצלח מאוד הן ברמה התפעולית והן ברמה הספורטיבית .ישנם אנשים רבים וטובים שהתגייסו למשימה,
ייעצו ,עזרו וסייעו ואנו מעריכים זאת מאוד.
אחד הנושאים המרכזיים שעמד על הפרק היה נושא האתיקה .נושא זה עומד במוקד ההתנהלות אונליין וההתאגדות
עובדת לפי נוהל מסודר שמשתפר ומותאם כל הזמן .במהלך הפסטיבל התקבלו דיווחים במערכת על משחקים "לא
סבירים" ובנוסף בוצעו בדיקות יזומות של זוגות מתחרויות שונות .דיווחים אלו עוברים לטיפולה של ועדה מיוחדת
לנושא אתיקה אונליין שמחליטה כיצד להתקדם עם התלונה .בחלק מהתלונות הפעילה הוועדה סוקר שתפקידו
לבדוק ידיים נוספות של אותו זוג (מאותה תחרות או מתחרויות שונות) על מנת לספק לוועדה מידע תומך החלטה.
לאחר קבלת האינפורמציה ,הוועדה פונה לזוג ומקבלת את התייחסותו ולאחר מכן מקבלת החלטה .לזוגות עומדת
זכות הערעור ולצורך כך הוקמה ועדת ערעורים מיוחדת לנושאי אונליין .כלל האנשים – חברי הוועדות והסוקרים,
מתנדבים ועושים זאת במהירות ועל בסיס זמנם החופשי .מגיע להם כל הכבוד על ההתגייסות.
כאשר אנו מסתכלים על הפסטיבל ,אחוז הפרות האתיקה שנידון היה מזערי ורוב מוחלט של השחקנים שיחק
בצורה הגונה והוגנת וזה מה שחשוב .אנו מניחים שישנם זוגות נוספים שלא נתפסו אך עדיין מדובר במספר נמוך
מאוד.
יש להבין כי מדובר בתופעה בקנה מידה עולמי .ההתאגדויות ברחבי העולם עוסקות במיגור הפרות האתיקה
ומתמודדות עם קשיים לא מבוטלים אך עם זאת חשוב לזכור – רימית ונתפסת? הבושה גדולה ,רימית ולא
נתפסת? ההישג הוא לא שלך ושנת הלילה שלך לא ישרה .אינני מבין את ההנאה בכך ואנו בהחלט לא מתכוונים
לתת למספר עשבים שוטים להרוס לנו את משחק הברידג' אותו אנו אוהבים .האשמה היא באנשים הלא הגונים
ולא באף אחד אחר ועלינו לגייס את כל המאמצים ולרכז אותם באשמים העיקריים – שחקנים שהורסים ופוגעים
בחדוות המשחק.
קצת בשורות נוספות ומשמחות .בקרוב נקיים את אליפות הארץ לנשים (אונליין) ובמקביל תתקיים לראשונה
אליפות הארץ לגברים (אונליין) .אנו מזמינים את כולם להשתתף ולקחת חלק .ישנן הפתעות נוספות מבחינת
הפעילות הספורטיבית להמשך השנה אך נשמור אותן בינתיים כהפתעה.
אנו בקשר שוטף עם רשויות הספורט והבריאות במדינה וההנחיות משתנות מהרגע להרגע .נמשיך לשמור אתכם
מעודכנים ונקווה לחזור במהירות לפעילות מלאה גם במועדונים.
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