
 

 

 12.1.2017סופי לאחר אישור הנהלה 

 2020עבודת נבחרות אולימפיות לטוקיו 

 החזון: נבחרות שייט לאומיות שמייצרות ספורטאי על 

 הקדמה:

הצורך של עבודה מסודרת, ברורה וממוקדת. אין דרך  ההיית 2016אחת המסקנות הברורות מאולימפיאדת ריו 

אחת נכונה להכנה למדליה אולימפית. בריו אפשר היה לראות שזוכי המדליות הגיעו דרך עבודה במספר רב של 

 ולכן עלינו לבחור בגישה אחת ולדבוק בה בצורה עקבית. . גישות

עבודת נבחרת רחבה עם מאמנים לאומיים יצירת עתודה אולימפית והמשכיות יכולה להתבצע רק במסגרת של 

מוכשרים ומתאימים אשר מקבלים בטחון ואופק תעסוקתי מהמערכת ובתמורה משקיעים את כל מרצם וזמן 

 בקידום המקצועי של הנבחרת בפרט והענף בכלל.

 המטרות :

 1  2020מדליה באולימפיאדת טוקיו 

 3 אולימפיים )שיוט מדליות (גמרים 

  נציג אולימפי לכל נבחרת פעילה 

   2020)שיוט מדליות(ב אליפות עולם ספורטאי/צוות נוסף ברמת גמרבכל דגם 

 2024 מסגרת עבודה בנבחרות הישגית עם המשכיות ל 

 

 עקרונות עבודה:

  בחירת מאמנים מובלים ומוכשרים לעבודה ארוכת טווח 

 ימי עבודה בחודש הכוללים אימוני  20 כעבודה מסודרת ובה  מסגרת עבודה רציפה בנבחרות לפי תוכנית

 ים וכושר )למעט תקופת ההתאוששות( 

 .עבודה לפי תוכניות עבודה ארבע שנתיות, שנתיות, תקופתיות לכל נבחרת 

 .מעקב ובקרה ע"פ עמידה ביעדיי התכנית 

 .עבודה במרכזי אימון ארציים, בהם יתבצעו מירב האימונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2017נשים לעונת   RSXנבחרת ישראל 

 :ע"פ הכללים הבאים 2017עבוד בשנת ת  RSXנבחרת ישראל לנשים בדגם ה

 :הרכב הנבחרת 

o להצטרף לנבחרת בצורה מלאה. המצורפים מוזמנות םהגולשות העומדות בקריטריוני 

o יוזמנו לחלק מאימוני הנבחרת בהודעה  םירות שאינן עומדות בקריטריוניכגולשות הנוער הב

 מראש אבל לא יהיו חלק מהסגל לתכנית הבינלאומית.

 :פורמט העבודה 

o יום בחודש ע"פ תכנית אימונים מפורטת  20הנבחרת תתאמן כ 

o .הנבחרת תבצע מחנות אימון סגורים באתרים שונים בארץ ובעולם ע"פ הצורך המקצועי 

 :תכנית מקצועית 

o  2017לכל חברות הנבחרת תכנית מקצועית מפורטת לכל עונת בתחילת ינואר תוצג. 

o .בשבוע האחרון של כל חודש תפורסם תכנית אימונים מפורטת לחודש הבא 

o ייתכנו שינויים בתוכנית האימונים והתאמות אישיות  בור הגולשת הבכירה מעיין דוידוביץ'ע

 בתוכנית אשר לא יחולו על שאר חברות הנבחרת.

  םבינלאומייאירועים: 

o יציאה של ספורטאית לתכנית הבינלאומית כפופה להמלצת מאמן הנבחרת  הועדה המקצועית 

 .ואישור הנהלת האיגוד

o ,גובה העלות יקבע  תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאיות בעלות הפעילות הבינלאומית

 בהנהלת איגוד השייט.

o  עד לאליפות אירופה.כל חברות הנבחרת מתוכננות לצאת לפעילות הבינלאומית 

o :התכנית הבינלאומית עד אליפות אירופה היא 

 .גביע הנסיכה פלמה + מחנה אימון מרסיי 

 .גביע העולם הייר ע"פ הזמנה *אופציונלי + מחנה אימון מרסיי 

 .מחנה אימון לקראת אליפות אירופה מרסיי 

 .אליפות אירופה 

 .אליפות עולם לנוער * אופציונלי 

o  הגולשות יצאו לאליפות העולם 2017לאליפות העולם מש כמבחנים תש 2017אליפות אירופה ,

RSX  :ע"פ הקריטריונים הבאים 

 .מעין דוידוביץ'' בתנאי שעמדה בתכנית המקצועית עד לאליפות אירופה 

  או בחציון הראשון במידה ואין  באליפות אירופה בבית הזהבגולשות הנבחרת שסיימו

 , יתכן צמצום הנבחרת במקרה של צורך תקציבי. חלוקה לבתים

  לגולשות  להמליץ להנהלת האיגוד לאשרמאמן הנבחרת והועדה המקצועית יוכלו

ראו התקדמות מקצועית יפות העולם במימון פרטי במידה והנוספות להצטרף לאל

 במהלך העונה ועמדו בכל הדרישות המקצועיות של עבודת הנבחרת.

 



 

 

 

o מחנה אימון יפן   – הכנה לאליפות העולם 

 טריון לאליפות העולם.יכל הגולשות אשר עמדו בקר 

 יונים לאליפות העולם יוזמנו למחנה ע"פ הדירוג באליפות רטיהגולשות שלא עמדו בקר

 וחוות דעת המאמן , תהיה עלות פרטית ליציאה למחנה.

 :העשרה מקצועית חוץ נבחרתית 

o  מקצועית נוספת מעבר לפעילות הנבחרת כגון ספורטאית אשר תהיה מעוניינת לקיים פעילות

 מחנה אימון בינלאומי או תחרות בינלאומית תפעל  ע"פ הנוהל הבא:

 .תעביר בקשה כתובה למאמן הנבחרת, לפחות חודש לפני תחילת הפעילות 

 המקצועית. ההמאמן יעביר את חוות דעתו לוועד 

  תוציא המלצה להנהלת האיגודהועדה המקצועית . 

  עצמית במימון פעילות:השתתפות 

o  תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאיות בעלות הפעילות, גובה העלות יקבע בהנהלת איגוד

 השייט.

 :התחייבות הספורטאית 

o :חברת הנבחרת מתחייבת 

  בפרט לחברות הנבחרתולהתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת לכולם. 

 .לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 

 ת המאמן, צוות האימון ועובדי האיגוד.לקבל בצורה מלאה את סמכו 

 .לא לצאת כנגד הנבחרת והאיגוד בכלי התקשורת או בכל פורום ציבורי אחר 

 .לתרום מזמנה לקידום השייט בישראל ע"פ תכנית מסודרת מראש 

 .ספורטאית אשר לא תעמוד באחת מהדרישות צפויה לאבד את מקומה בנבחרת 

 בל כל תמיכה שהיא בצורה מידית.ספורטאית אשר הוצאה מהנבחרת תפסיק לק 

 מצ"ב : נספח קריטריונים ודירוג 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נשים  RSXנבחרת ישראל ב

 2017עונת   םקריטריוני

 :לנבחרת ישראל ותונים הבאים מוזמנהספורטאיות שעומדות באחד מהקריטרי

 חברה באחד מסגלי הבוגרים של הועד האולימפי 

  בעלת מדליה באליפות עולם אירופהU-21 

 של הדגם  בעלת מדליה באליפות העולם/אירופה  לנוער- U19 

 ספורטאית שקיבלה מעמד של ספורטאית מצטיינת  בצה"ל 

 ואישור הנהלת איגוד השייט. תהזמנה מיוחדת לספורטאית בהמלצת הועדה המקצועי 

 

 , תוכניתלעמוד בכל הדרישות המקצועיות תייבלנבחרת מתח ובחרה להצטרףספורטאית אשר עומדת בקריטריונים 

  .שיופיעו בתכנית המקצועיתהאימונים והתחרויות 

 :הבאיםת ספורטאית מהנבחרת תיתכן במקרים אהוצ

 .התנהגות לא נאותה 

 .אי עמידה בדרישות המקצועיות 

 רמת גלישה לא מתאימה. 

 .סיימה  צבא ולא נמצאת בסגלים האולימפיים 

 

 

 :וסינון בפעילות מימוןדירוג לצורך רמות 

 סגל זהב וכסף של הועד האולימפי  .1

 סגל ארד ובכיר של הועד האולימפי  .2

 סגל נוער אולימפי  .3

 ספורטאי מצטיין  .4

 סגל נוער לא אולימפי  .5

 

 

 

 



 

 

 

 2017בנים לעונת   RSXנבחרת ישראל 

 

 ע"פ הכללים הבאים : 2017תעבוד בשנת   RSXנבחרת ישראל לגברים בדגם ה

 :הרכב הנבחרת 

o המצורפים מוזמנים להצטרף לנבחרת בצורה מלאה. םהגולשים העומדים בקריטריוני 

o יוזמנו לחלק מאימוני הנבחרת בהודעה  םגולשי הנוער הבכירים שאינם עומדים בקריטריוני

 מראש אבל לא יהיו חלק מהסגל לתכנית הבינלאומית.

 :פורמט העבודה 

o  ם בשבוע, יום האימון יכלול אימוני ים פעמי 6ל  4הנבחרת תתאמן בצורה רציפה ותיפגש בין

 וכושר.

o .מרכז האימונים הסדיר יהיה המרכז הימי שדות ים 

o .הנבחרת תבצע מחנות אימון סגורים באתרים שונים בארץ ובעולם ע"פ הצורך המקצועי 

 :תכנית מקצועית 

o  2017בתחילת ינואר תוצג לכל חברי הנבחרת תכנית מקצועית מפורטת לכל עונת. 

o חרון של כל חודש תפורסם תכנית אימונים מפורטת לחודש הבא.בשבוע הא 

o .עד ליום שישי של כל שבוע תפורסם תכנית שבועית מפורטת 

o  עבור הגולשים הבכירים שחר צוברי ונמרוד משיח ייתכנו שינויים בתוכנית האימונים והתאמות

 אישיות בתוכנית אשר לא יחולו על שאר חברי הנבחרת.

 

 םאירועים בינלאומיי: 

o  הועדה המקצועית יציאה של ספורטאי לתכנית הבינלאומית כפופה להמלצת מאמן הנבחרת

 הנהלת האיגוד.ואישור 

o  תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאים בעלות הפעילות הבינלאומית, גובה העלות יקבע

 בהנהלת איגוד השייט.

o פה.כל חברי הנבחרת מתוכננים לצאת לפעילות הבינלאומית עד אליפות אירו 

o :התכנית הבינלאומית עד אליפות אירופה היא 

  גביע הנסיכה פלמה 

  גביע העולם הייר ע"פ הזמנה *אופציונלי 

  מחנה אימון לקראת אליפות אירופה 

  אליפות אירופה 

 

 

 

 



 

 

 

o  הגולשים יצאו לאליפות 2017לאליפות העולם תשתמש כמבחנים  2017אליפות אירופה ,

 ע"פ הקריטריונים הבאים:  RSXהעולם 

  גולשי הנבחרת הצעירים שסיימו בבית הזהב באליפות אירופה או בחציון הראשון

 במידה ואין חלוקה לבתים , יתכן צמצום הנבחרת במקרה של צורך תקציבי.

 באליפות אירופה. ומעלהבכיר  שחר ונמרוד במידה ועשו סגל 

  לאשר לגולשים להמליץ להנהלת האיגוד מאמן הנבחרת והועדה המקצועית יוכלו

נוספים להצטרף לאליפות העולם במימון פרטי במידה והם הראו התקדמות מקצועית 

 במהלך העונה ועמדו בכל הדרישות המקצועיות של עבודת הנבחרת.

 

 :העשרה מקצועית חוץ נבחרתית 

o נבחרת כגון מחנה ספורטאי אשר יהיה מעוניין לקיים פעילות מקצועית נוספת מעבר לפעילות ה

 אימון בינלאומי או תחרות בינלאומית יפעל ע"פ הנוהל הבא:

 .יעביר בקשה כתובה למאמן הנבחרת, לפחות חודש לפני תחילת הפעילות 

 המקצועית. ההמאמן יעביר את חוות דעתו לוועד 

  .הועדה המקצועית תוציא המלצה להנהלת האיגוד 

 :השתתפות עצמית במימון פעילות 

o  השתתפות עצמית של הספורטאים בעלות הפעילות, גובה העלות יקבע בהנהלת איגוד תיתכן

 השייט.

 :התחייבות הספורטאי 

o :חבר הנבחרת מתחייב 

 לכולם ולחברי הנבחרת בפרט. להתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת 

 .לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 

  האיגוד.לקבל בצורה מלאה את סמכות המאמן, צוות האימון ועובדי 

 .לא לצאת כנגד הנבחרת והאיגוד בכלי התקשורת או בכל פורום ציבורי אחר 

 .לתרום מזמנו לקידום השייט בישראל ע"פ תכנית מסודרת מראש 

 .ספורטאי אשר לא יעמוד באחת מהדרישות צפוי לאבד את מקומו בנבחרת 

 .ספורטאי אשר הוצא מהנבחרת יפסיק לקבל כל תמיכה שהיא בצורה מידית 

 "ב : נספח קריטריונים ודירוג מצ

 

 

 

 

 



 

 

 גברים  RSXנבחרת ישראל ב

 2017עונת   םקריטריוני

 :ונים הבאים מוזמנים לנבחרת ישראלהספורטאים שעומדים באחד מהקריטרי

 חבר באחד מסגלי הבוגרים של הועד האולימפי 

 בעל מדליה באליפות העולם לנוער של הדגם- U19 

  אלוף או סגן אלוף אירופה לנוער של הדגםU-19  

 ספורטאי שקיבל מעמד של ספורטאי מצטיין בצה"ל 

 ואישור הנהלת איגוד השייט. תהזמנה מיוחדת לספורטאי בהמלצת הועדה המקצועי 

 

 , תוכניתייב לעמוד בכל הדרישות המקצועיותלנבחרת מתח ובחר להצטרףספורטאי אשר עומד בקריטריונים 

 שיופיעו בתכנית המקצועית.האימונים והתחרויות 

 :הבאיםהוצאת ספורטאי מהנבחרת תיתכן במקרים 

 .התנהגות לא נאותה 

 .אי עמידה בדרישות המקצועיות 

 רמת גלישה לא מתאימה. 

 .סיים צבא ולא נמצא בסגלים האולימפיים 

 

 :מימון וסינון בפעילותדירוג רמות 

 סגל זהב וכסף של הועד האולימפי  .1

 סגל ארד ובכיר של הועד האולימפי  .2

 סגל נוער אולימפי  .3

 ספורטאי מצטיין  .4

 סגל נוער לא אולימפי  .5

 

 

 

 

 

 



 

 

 2017לעונת  470נבחרת ישראל נשים 

 ע"פ הכללים הבאים : 2017תעבוד בשנת   470נבחרת ישראל לנשים בדגם 

 :הרכב הנבחרת 

o טות הדגם אשר מפליגות באופן סדירכל שיי. 

 פורמט העבודה: 

o  אימוני כושר מרוכזים . 2אימוני ים בשבוע ובנוסף  5-4הנבחרת תקיים בין 

o מרכז האימונים הסדיר יהיה תל אביב. 

o באתרים שונים בארץ ובעולם ע"פ הצורך  ופתוחים הנבחרת תבצע מחנות אימון סגורים

 המקצועי.

 :דרישות מקצועיות מחברות הנבחרות 

o עמידה בתכנית אימוני הים והכושר. 

o לוח הזמנים של האימוניםעמידה ב. 

o הגעה עם לבוש מתאים בהתאם לסוג האימון המתוכנן. 

o ציוד שייט תקין כולל ציוד חילופי במקרה של תקלה. 

 :תכנית מקצועית 

o  2017בתחילת ינואר תוצג לכל חברות הנבחרת תכנית מקצועית מפורטת לכל עונת. 

o  לחודש הבא.בשבוע האחרון של כל חודש תפורסם תכנית אימונים מפורטת 

o .עד ליום שישי של כל שבוע תפורסם תכנית שבועית מפורטת 

 אירועים בינלאומיים: 

o  יציאה של ספורטאית לתכנית הבינלאומית כפופה להמלצת מאמן הנבחרת  הועדה המקצועית

 ואישור הנהלת האיגוד.

o תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאיות בעלות הפעילות הבינלאומית, גובה העלות יקבע 

 בהנהלת איגוד השייט.

o  היא: 2017התכנית הבינלאומית לעונת 

 אליפות אירופה לבוגרות. 

 אליפות עולם לבוגרות. 

  2018הכנה לאליפות עולם . 

 )אליפות אירופה לנוער )אופציה 

 (אליפות עולם לנוער )אופציה. 

 

 

 

 



 

 

o ההרכב הנבחרת לאירועים הבינלאומיים יקבע בדרך הבא: 

  ובין לאומייםתכנית מבחנים לאומיים.  

 ניסיון תחרותי.  

 בים ובחוף שיבחנו ע"פ הקריטריונים הבאים: השקעה ומקצועיות 

 רצינות באימוני הים.  

 עמידה בתכנית הכושר, בייעדי הכושר והמשקל הספציפי לכל ספורטאית. 

 שיתוף פעולה עם הצוות המקצועי ומילוי דוחות ע"פ דרישה. 

ואישור  הבינלאומית כפופה להמלצת מאמן הנבחרת הועדה המקצועיתיציאה של ספורטאית לתכנית 

 .הנהלת איגוד

 :העשרה מקצועית חוץ נבחרתית 

o לקיים פעילות מקצועית נוספת מעבר לפעילות הנבחרת כגון  נתהיה מעונייתאשר  תספורטאי

 פעל ע"פ הנוהל הבא:תמחנה אימון בינלאומי או תחרות בינלאומית 

 למאמן הנבחרת, לפחות חודש לפני תחילת הפעילות.עביר בקשה כתובה ת 

 .המאמן יעביר את חוות דעתו לוועדה המקצועית 

  .הועדה המקצועית תוציא המלצה להנהלת האיגוד 

 :השתתפות עצמית במימון פעילות 

o  תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאיות בעלות הפעילות, גובה העלות יקבע בהנהלת איגוד

 השייט.

 ורטאית:התחייבות הספ 

o :חברת הנבחרת מתחייבת 

 בכלל ולחברות הנבחרת בפרט. להתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת 

 .לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 

 .לקבל בצורה מלאה את סמכות המאמן, צוות האימון ועובדי האיגוד 

 .לא לצאת כנגד הנבחרת והאיגוד בכלי התקשורת או בכל פורום ציבורי אחר 

 לקידום השייט בישראל ע"פ תכנית מסודרת מראש. הלתרום מזמנ 

 .ספורטאית אשר לא תעמוד באחת מהדרישות צפויה לאבד את מקומה בנבחרת 

 .ספורטאית אשר הוצאה מהנבחרת תפסיק לקבל כל תמיכה שהיא בצורה מידית 

 מצ"ב : נספח קריטריונים ודירוג 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נשים 470נבחרת ישראל 

 2017עונת   םקריטריוני

 :לנבחרת ישראל ותונים הבאים מוזמנהספורטאיות שעומדות באחד מהקריטרי

 .חברה באחד מסגלי הבוגרים של הועד האולימפי 

 בעל מדליה באליפות העולם לנוער של הדגם- U23. 

  אלופה או סגנית אלופת אירופה לנוער של הדגםU23. 

 .ספורטאית שקיבלה מעמד של ספורטאית מצטיינת בצה"ל 

  פעילה בדגם.ספורטאית 

 ואישור הנהלת איגוד השייט. תהזמנה מיוחדת לספורטאית בהמלצת הועדה המקצועי 

 

 , תוכניתלעמוד בכל הדרישות המקצועיות תייבלנבחרת מתח ובחרה להצטרףספורטאית אשר עומדת בקריטריונים 

 שיופיעו בתכנית המקצועית.האימונים והתחרויות 

 :הבאיםים הוצאת ספורטאית מהנבחרת תיתכן במקר

 .התנהגות לא נאותה 

 .אי עמידה בדרישות המקצועיות 

  לא מתאימה שייטרמת. 

 .סיימה צבא ולא נמצאת בסגלים האולימפיים 

 :מימון וסינון בפעילותדירוג ברמות 

 סגל זהב וכסף של הועד האולימפי  .1

 סגל ארד ובכיר של הועד האולימפי  .2

 סגל נוער אולימפי  .3

 ת מצטיינתספורטאי .4

 סגל נוער לא אולימפי  .5

 

 

 

 

 



 

 

 2017לעונת  470נבחרת ישראל גברים 

 ע"פ הכללים הבאים : 2017תעבוד בשנת   470נבחרת ישראל לגברים בדגם 

 :הרכב הנבחרת 

o באופן סדיר יםהדגם אשר מפליגטי כל שיי. 

 :פורמט העבודה 

o  אימוני ים בשבוע 5-4הנבחרת תקיים בין. 

o  כושר מסודרת עם יעדים ברורים של כושר ומשקל.חברי הנבחרת יעבדו ע"פ תכנית 

o  שדות ים.מרכז האימונים הסדיר יהיה 

o באתרים שונים בארץ ובעולם ע"פ הצורך  ופתוחים הנבחרת תבצע מחנות אימון סגורים

 המקצועי.

 הנבחרת: ידרישות מקצועיות מחבר 

o עמידה בתכנית אימוני הים והכושר. 

o  עמידה בלוח הזמנים של האימונים. 

o עה עם לבוש מתאים בהתאם לסוג האימון המתוכנן.הג 

o .ציוד שייט תקין כולל ציוד חילופי במקרה של תקלה 

 :תכנית מקצועית 

o 2017הנבחרת תכנית מקצועית מפורטת לכל עונת  יבתחילת ינואר תוצג לכל חבר. 

o .בשבוע האחרון של כל חודש תפורסם תכנית אימונים מפורטת לחודש הבא 

o  כל שבוע תפורסם תכנית שבועית מפורטת.עד ליום שישי של 

 אירועים בינלאומיים 

o  יציאה של ספורטאי לתכנית הבינלאומית כפופה להמלצת מאמן הנבחרת  הועדה המקצועית

 ואישור הנהלת האיגוד.

o  תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאים בעלות הפעילות הבינלאומית, גובה העלות יקבע

 בהנהלת איגוד השייט.

o  היא  2017לעונת התכנית הבינלאומית: 

  שבוע הנסיכה פלמה 

 ספרינג קאפ צרפת 

 בוגרים.אליפות אירופה ל 

 רים.אליפות עולם לבוג 

 .אליפות אירופה לנוער 

  אליפות עולם לנוער. 

 

 

 

 

 



 

 

 ההבא הרכב הנבחרת לאירועים הבינלאומיים יקבע בדרך: 

o  יורשו להצטרף לפעילות הבינלאומית.רק צוותים אשר לוקחים חלק פעיל באימוני הנבחרת 

o :המבחנים לפעילות הבינלאומית יתקיימו ב 

 10-11/2  בתל אביבשיוטי מבחן. 

 15-18/2 בתל אביב. 470אליפות ישראל ב 

o  עד אליפות כל התכנית הבינלאומית ישתתפו בשני הצוותים הראשונים בסדרת תחרויות המבחן

 אירופה.

o באליפות אירופה יצאו לאליפות העולם. הצוותים אשר יסיימו בחציון העליון 

o .שלושת צוותי הנוער הראשונים במבחנים יצאו לאליפות אירופה לנוער 

o .הרכב וגודל הנבחרת לאליפות העולם לנוער יקבע עד סוף חודש מאי 

 .ואישור הנהלת איגוד הועדה המקצועיתוכפופה להמלצת מאמן הנבחרת  לתכנית הבינלאומית םיציאה של ספורטאי

 :העשרה מקצועית חוץ נבחרתית 

o לקיים פעילות מקצועית נוספת מעבר לפעילות הנבחרת כגון מחנה  ןספורטאי אשר יהיה מעוניי

 פעל ע"פ הנוהל הבא:יאימון בינלאומי או תחרות בינלאומית 

 עביר בקשה כתובה למאמן הנבחרת, לפחות חודש לפני תחילת הפעילות.י 

 המקצועית. המאמן יעביר את חוות דעתו לוועדה 

  .הועדה המקצועית תוציא המלצה להנהלת האיגוד 

 :השתתפות עצמית במימון פעילות 

o  תיתכן השתתפות עצמית של הספורטאים  בעלות הפעילות, גובה העלות יקבע בהנהלת איגוד

 השייט.

 :התחייבות הספורטאי 

o חבר הנבחרת מתחייב: 

 בכלל ולחברי הנבחרת בפרט. להתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת 

 .לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 

 .לקבל בצורה מלאה את סמכות המאמן, צוות האימון ועובדי האיגוד 

 .לא לצאת כנגד הנבחרת והאיגוד בכלי התקשורת או בכל פורום ציבורי אחר 

 לקידום השייט בישראל ע"פ תכנית מסודרת מראש. ולתרום מזמנ 

   באחת מהדרישות צפוי לאבד את מקומה בנבחרת.  עמודיספורטאי אשר לא 

  פסיק לקבל כל תמיכה שהיא בצורה מידית.יספורטאי אשר הוצא מהנבחרת 

 מצ"ב : נספח קריטריונים ודירוג 

 

 

 

 



 

 

 

 גברים 470נבחרת ישראל 

 2017עונת   םקריטריוני

 :ונים הבאים מוזמנים לנבחרת ישראלהספורטאים שעומדים באחד מהקריטרי

  באחד מסגלי הבוגרים של הועד האולימפי.חבר 

 בעל מדליה באליפות העולם לנוער של הדגם- U23. 

  אלוף או סגן אלוף אירופה לנוער של הדגםU23. 

 .ספורטאי שקיבל מעמד של ספורטאי מצטיין בצה"ל 

 .ספורטאי פעיל בדגם 

  420בעל מדליה באליפות אירופה  או עולם לנוער בדגם 

 ואישור הנהלת איגוד השייט. תי בהמלצת הועדה המקצועיהזמנה מיוחדת לספורטא 

 

 , תוכניתייב לעמוד בכל הדרישות המקצועיותלנבחרת מתח ובחר להצטרףספורטאי אשר עומד בקריטריונים 

 שיופיעו בתכנית המקצועית.האימונים והתחרויות 

 :הבאיםהוצאת ספורטאי מהנבחרת תיתכן במקרים 

 .התנהגות לא נאותה 

  בדרישות המקצועיות.אי עמידה 

  לא מתאימה שייטרמת. 

 .סיים  צבא ולא נמצא בסגלים האולימפיים 

 

 

 :מימון וסינון בפעילותדירוג ברמות 

 סגל זהב וכסף של הועד האולימפי  .1

 סגל ארד ובכיר של הועד האולימפי  .2

 סגל נוער אולימפי  .3

 ספורטאי מצטיין  .4

 סגל נוער לא אולימפי  .5

 

 


