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 נבחרת ישראל על פי דגמים  
 אנשי צוות   נערים   נערות

RSX - גולשת RSX- מאמן גולש 

 מאמן   זוג בנים   -420 זוג בנות   – 420

 משלחת   ראש/מאמן שייט   -  רדיאללייזר  שייטת -  רדיאללייזר 

 *נוסף  דגם

 מאמנים 3כ "סה ספורטאים 4 כ"סה ספורטאיות 4 כ"סה

 איש 11כ "סה

 אפשרות לצוות נוסף בדגם אחר   



 
 
 
 

 ISAF 2017בחירת הנציגים לאליפות העולם לנוער    

 

 באליפות העולם לנוער של הדגם יצברו ניקוד על פי טבלת הניקוד וטבלת המכפילים 1-10מקומות  . 

 בשיוט שמשון בובר יצברו ניקוד על פי טבלת הניקוד וטבלת המכפילים 1-5מקומות  . 

 מסך כל הניקוד המצטבר 25%הועדה המקצועית יכולה להוסיף או להוריד ניקוד למתחרה עד. 

 

 לאליפות העולםבכרטיס יזכו מירב הנקודות הגולש והגולשת  בעלי  ! 

 : מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

 2017הכפלת הניקוד הסופי של אליפות העולם לנוער 1.

 במידה ולא נפתר החלטת הועדה המקצועית באישור הנהלת איגוד השייט2.



 

 ניקוד על פי טבלת הניקוד וטבלת  באליפות העולם ואירופה לנוער  של הדגם יצברו  1-10מקומות

 .  המכפילים

 בשיוט שמשון בובר יצברו ניקוד על פי טבלת הניקוד וטבלת המכפילים 1-5מקומות  . 

 המצטברמסך כל הניקוד  25%הועדה המקצועית יכולה להוסיף או להוריד ניקוד למתחרה עד. 

 

 

 מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה !  לאליפות העולםבכרטיס יזכו מירב הנקודות השייט והשייטת בעלי : 

 2017הכפלת הניקוד הסופי של אליפות עולם לנוער 1.

 במידה ולא נפתר החלטת הועדה המקצועית באישור הנהלת איגוד השייט2.

 
 ISAF 2017בחירת הנציגים לאליפות העולם לנוער    

 



 הדגם יצברו ניקוד על פי טבלת  של לנוער אירופה לבוגרים ואליפות אירופה באליפות  1-10מקומות

 .  הניקוד וטבלת המכפילים

 בשיוט שמשון בובר יצברו ניקוד על פי טבלת הניקוד וטבלת המכפילים 1-3מקומות  . 

 המצטברמסך כל הניקוד  25%הועדה המקצועית יכולה להוסיף או להוריד ניקוד למתחרה עד. 

 לאליפות העולםבכרטיס יזכו מירב הנקודות השייט והשייטת בעלי  ! 

 : מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

 2017הכפלת הניקוד הסופי של אליפות אירופה לנוער 1.

 במידה ולא נפתר החלטת הועדה המקצועית באישור הנהלת איגוד השייט2.

 
 ISAF 2017בחירת הנציגים לאליפות העולם לנוער    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדרות גיל  

על פי    הבינלאומיות יילקחו הנוער התוצאות הסופיות בתחרויות•

 U-19קטגוריית הגיל הרשמי 

התוצאות הסופיות יילקחו על פי   420באליפות אירופה לבוגרים •

 .תוצאות הבוגרים הכלליות
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 ניקוד מיקום

1 50 

2 40 

3 30 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

 טבלאות הניקוד



 טבלת מכפילים
RSX 420   לייזר 

 אליפות עולם לנוער גרדה .1

   1מקדם 

 

 420אליפות אירופה 

 1מקדם 

 אליפות עולם לנוער  

 1מקדם 

   שיוט על שם שמשון בובר .2

 1מקדם 

 

 אליפות אירופה לנוער 

 1מקדם 

 אליפות אירופה לנוער   

 1 מקדם

 בובר  שיוט שמשון .3

 0.5מקדם 

 בובר  שיוט שמשון

 0.25 מקדם



 דגם נוסף
הועדה המקצועית יכולה להמליץ להנהלת איגוד •

או בדגם   29ER השייט על שליחת צוות בדגם ה

 15הנקרה 

הינו דגם נוער שמשמש הכנה לדגם   29erדגם ה•

הינו דגם הכנה   15האולימפי ודגם הנקרה 49erה

 האולימפי 17לנקרה 

עד לסוף חודש נובמבר הוועדה המקצועית תמליץ על •

 .מצטיינים שייצגו אותנו בדגם זה ות/זוג שייטים

 :  הבאים הקרטריוניםפ "השייטים יבחנו ע•

 התאמה משוערת לדגם  •

 2017הישגים בינלאומיים בשנת •

 



או  הסעיפים בהם הועדה המקצועית תשקול להוסיף 

 ישראללנבחרת להוריד ניקוד במבחנים 

 .השקעה בספורט•

 .ל"התחייבות ללקיחת ספורטאי מצטיין בצה•

 .אופק תחרותי בענף•

 .משקל/כושר/תכנית אימונים –עמידה ביעדים מקצועיים •

 .עבודה בנבחרת -תרומה מקצועית להתקדמות הענף בישראל•

 .התנהגות לא ספורטיבית•

 . הפרעה לחבר נבחרת•

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .התכנית כפופה ליכולת תקציבית•

 במקרה של מגבלות תקציביות הועדה המקצועית •

 .מקצועי להנהלת האיגוד תעדוףתציג 

 

 

 
 ח.ל.ט

 


