
בחירת הנציגים  
2020האולימפיים 

:המטרה

בחירת הנציגים האולימפיים  
תוך מקסום האפשרות לזכייה  

.במדליה אולימפית לישראל



קווטה בינלאומית  

2020ת להשתתף במשחקים האולימפיים טוקיו /בכדי לאפשר לספורטאי

. ישראל חייבת לעמוד בקווטה הבינלאומית

:להלן לוח הקווטות הבינלאומי

RSX-M 2018הושגה באליפות העולם

RSX-W  הושגה באליפות העולם

2018

470-W 2018הושגה באליפות העולם

עדיין לא הושגהMלייזר 

470 M  עדיין לא הושגה



המטרות בבחירת הנציגים האולימפיים  

.מקסום הסיכוי למדליה אולימפית✓

.שמירה על הישגיות מקסימלית בתחרויות המטרה✓

.2024בניית המשכיות הישגית לקראת ✓

.  שמירת מארג הנבחרות✓



האתגרים בשיטת הבחירה
הועד האולימפי ואיגוד השייט החליטו לעבוד בשיטת הנבחרות  , מדינת ישראל

מתוך הבנה ברורה ששיטה זו תמקסם את הסיכוי , בדגמים האולימפיים
.למדליות אולימפיות תוך הבטחת המשכיות הישגית לאורך זמן

לאור העובדה שבענף השייט רק נציג אחד מכל נבחרת יכול לייצג את ישראל  
התחרות הפנימית על הזכייה בכרטיס האולימפי הינה  , במשחקים האולימפיים

. בלתי נמנעת

השיטות לבחירת הנציגים האולימפיים שהיו נהוגות עד היום בענף השייט  
עודדו את הספורטאי להתמקד בהרעת מצבם של המתחרים על הכרטיס  

. במקום להתמקד בהטבת מצבו

מתוך כבוד לרצון העז של כל ספורטאי לזכות באפשרות לייצג את מדינת  
אנו מעוניינים להמליץ על שיטה שתמנע  , ישראל במשחקים האולימפיים

.  סיטואציות שחווינו בעבר



הפתרון
ובכדי למקסם את קיום היעדים שהצבנו  , לאור ההשקעה העצומה של המדינה בנבחרות

אנו , ולאפשר שמירה על עבודת נבחרות רציפה, 2024ופריז 2020לעצמנו לטוקיו 
.  ממליצים להנהלת איגוד השייט לשפר את השיטה שהייתה נהוגה עד כה

:הדרך המוצעת מחולקת לשני חלקים

:היתרונות בשיטה הם–השיטה הרב ערכית בחירה בעזרת 1.

התמקדות של כל ספורטאי בשיפור אישי תוך הבנה שהפרעה לספורטאי אחר •
.לא תקדם אותו למטרה הסופית

.ואמיתיתמאפשרת למאמני הנבחרות להחזיק עבודת נבחרת בריאה •

.מאפשרת ייצוג מכובד של מדינת ישראל בתחרויות המטרה•

:היתרונות בשיטה זו הם-ניקוד זהב זכיה באמצעות 2.

מאפשרת שליטה מלאה של הספורטאי ללא צורך בחוות דעת חיצונית  •
.על בתחרויות המטרה-באמצעות הישג



–" השיטה הרב ערכית"רקע על 
. ניוזילנד והולנד, צרפת, אנגליה: נהוגה ברוב מעצמות השייט האולימפי כגון•

.  נשענת על אנשי המקצוע הטובים שעובדים כמאמנים לאומיים•

מעודדת ומתגמלת תחרות בריאה שמטרתה להגיע לרמה ההישגית הגבוהה  •

.ת/ביותר של כל ספורטאי

מפחיתה את הסיכוי שספורטאים ינסו לפגוע בסיכויים של מדינת ישראל  •

(.י ענישה"ע)לזכות בהישגים המיטיבים בתחרויות המטרה 

מאפשרת לספורטאים להתרכז במקסום היכולות האישיות ללא צורך  •

.בחישובים טקטיים שמיועדים לעכב את שאר חברי הנבחרת

מאפשרת מאמץ מרוכז של כל חברי הנבחרת למען מטרה אחת עד למשחקים  •

.האולימפיים

בעזרת שיטה זו אנו מקווים שנוכל להבטיח למדינת ישראל  

.את מימוש המטרות ההישגיות שהצבנו



אופן ביצוע-"השיטה הרב ערכית“
:  י וועדה שתתבסס על "השיטה הרב ערכית לבחירת הנציגים האולימפיים תתבצע ע

ת  /צוות המוביל בטבלת ניקוד המתמטי של הישגיי הספורטאי/ספורטאי1.

(.כפי שנקבעו מראש בטבלה המוצגת)בתחרויות המטרה 

.  צוות כנציג אולימפי/המלצה מנומקת של המאמן הלאומי על ספורטאי2.

:תנאי סף

הפרה של הקוד האתי עלולה לגרום  , ת לעמוד בקוד האתי של איגוד השייט/ת חייב/מועמד

.לפסילת מועמד

ת רק במידה והוא עמד בכל הקריטריונים של הועד  /הועדה תוכל להמליץ על מועמד

.2020האולימפי לייצוג מדינת ישראל בטוקיו 

:  הליך הבחירה

צוות האולימפי על פי בחירה בין שתי  / הוועדה תמליץ להנהלת איגוד השייט על הנציג•

.האפשרויות הרשומות מעלה

היה והנהלת האיגוד לא קיבלה את המלצת הועדה הנושא יחזור לוועדה•

.לשיקול דעת נוסף והחלטה סופית



הרכב הועדה
:הוועדה לבחירת הנציגים האולימפיים תורכב מחמישה חברים

מנהל היחידה לספורט הישגי–דני אורן •

היועץ המשפטי של הועד האולימפי-גיל עטר•

חבר ועדה מקצועית של איגוד השייט–שימשון ברוקמן •

חבר ועדה מקצועית של איגד השייט  –אמברםמוטי •

מנהל המקצועי של איגוד השייט  -אלי צוקרמן •

.  המנהל המקצועי יהיה נוכח בתחרויות המטרה של הדגמים הרלוונטיים•

הבחירה בכל דגם תתבצע בצורה עצמאית לאחר תחרות המטרה האחרונה  •
.לפני המשחקים האולימפיים



דגשים חשובים
:  המלצת המאמן הלאומי תבוסס על

.טבלת הניקוד המתמטי•

.יכולת הישגית באירועי מטרה ראשיים•

.חיזוי סיכוי להישג שיא במשחקים האולימפיים•

.השתייכות ופעילות במסגרת הנבחרת הלאומית•

.  אופק הישגי למחזורים האולימפיים הבאים•

:השתתפות בתחרויות קריטריון

מצופה מכל הספורטאים המתמודדים על ייצוג אולימפי להשתתף בכל 
אינו כשיר להתחרות ומוסכם על ית/במקרה שספורטאי, תחרויות הקריטריון
על אי השתתפותו באחת ( בתיאום מראש ובכתב)הוועדה המקצועית 

המאמן הלאומי יציג לוועדה לבחירת הנציגים האולימפיים  , מהתחרויות
הניקוד השלילי הנצבר  " משקל*"לאחר סיום התחרות הרלוונטית את 

.והועדה תדון ותפרסם החלטה בנושא, בתחרות זו

.(על הניקוד השלילי הנצבר% כפולה ב)100%-0%בין "= משקל"
.ערך מלא של הניקוד השלילי שנצבר= 100ללא ניקוד  =0



ניקוד זהב 
יזכו בכרטיס " ניקוד זהב"ה בקריטריון של /ת אשר עמד/ספורטאי

.האולימפי ללא כל חוות דעת נוספת

":  ניקוד זהב"קריטריון ל

2020מדליית זהב באליפות העולם •

.2019קדם אולימפי + 2020אליפות העולם -פודיום כפול •

:הערות חשובות

בכדי שהתחרות תחשב כתחרות לניקוד זהב חייבים להתקיים לפחות  •

.  המתכונניםהשיוטיםממספר 80%

אלופת העולם  / אלוף, זכו בניקוד זהבות/במידה ושני ספורטאים•

.תזכה בכרטיס האולימפי/ יזכה2020



טבלת עזר  מתמטית  
RSXת האולימפיים בדגם /לבחירת הגולש

רק הספורטאים המשתתפים בקדם אולימפי יוכלו לצבור בו ניקוד חיובי או שלילי❖

ת מירב הנקודות יוביל את הטבלה  /ת בעל/הגולש

: שוויון ייפתר בדרך הבאה

2020הכפלת שקלול הניקוד של אליפות העולם 1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

מיקום

אליפות אירופה 

2019

קדם אולימפי 

2019

אליפות עולם 

2019

אליפות עולם 

2020

116242440

214212135

312181830

4101525

581220

66915

74610

8235

9

10

11-16

)הפחתה(-5)הפחתה(-3)הפחתה(-3)הפחתה(-17-242

)הפחתה(-10)הפחתה(-6)הפחתה(-6)הפחתה(-25+4



טבלת עזר  מתמטית  
נשים470לבחירת השייטות האולימפיות בדגם 

: שוויון ייפתר בדרך הבאה

2020פ הטבלה המופיע מעלה של אליפות העולם "הכפלת הניקוד המשוקלל ע1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

רק הספורטאים המשתתפים בקדם אולימפי יוכלו לצבור בו ניקוד חיובי או שלילי❖

הצוות בעל מירב הנקודות יוביל את הטבלה  

מיקום

אליפות אירופה 

2019

אליפות עולם 

2019

קדם אולימפי 

2019

אליפות עולם 

2020

116242440

214212135

312181830

4101525

581220

66915

74610

8235

9124

10113

11-16

)הפחתה(-5)הפחתה(-3)הפחתה(-3)הפחתה(-17-242

)הפחתה(-10)הפחתה(-6)הפחתה(-6)הפחתה(-25+4



טבלת עזר  מתמטית  
גברים470לבחירת השייטים האולימפיים בדגם 

רק הספורטאים המשתתפים בקדם אולימפי יוכלו לצבור בו ניקוד חיובי או שלילי❖

הסבב                                           , תחרות המבחנים האחרונה,2019במידה והושגה קווטה באליפות העולם *

.מתבטלת2020העולמי גנואה 

: מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

פ הטבלה המופיע מעלה של התחרות האחרונה במבחנים"הכפלת הניקוד המשוקלל ע1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

הצוות בעל מירב הנקודות יוביל את הטבלה  

מיקום
אליפות אירופה 

2019

אליפות עולם 

2019

קדם אולימפי 

2019

אליפות עולם 

2020

 סבב עולמי *

גנואה 2020
11624244040

21421213535

31218183030

41015152525

5812122020

66991515

74661010

823355

912244

100.51133

11-160.30.511

17-200.30.50.5

21+



טבלת עזר  מתמטית  
לבחירת השייט האולימפי בדגם לייזר גברים

רק הספורטאי המשתתף בקדם אולימפי יוכלו לצבור בו ניקוד חיובי או שלילי❖

הסבב                                           , תחרות המבחנים האחרונה,2019במידה והושגה קווטה באליפות העולם *

.מתבטלת2020העולמי גנואה 

: מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

פ הטבלה המופיע מעלה של התחרות האחרונה במבחנים"הכפלת הניקוד המשוקלל ע1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

השייט בעל מירב הנקודות יוביל את הטבלה  

מיקום

אליפות אירופה 

2019

אליפות עולם 

2019

קדם אולימפי 

2019

אליפות עולם 

2020

*סבב עולמי 

גנואה 2020

11624244040

21421213535

31218183030

41015152525

5812122020

66991515

74661010

823355

912244

100.51133

11-160.30.711

17-200.50.50.5

20-300.30.30.3



טבלת עזר  מתמטית  
לבחירת השייטת האולימפית בדגם לייזר נשים

רק הספורטאית המשתתפת בקדם אולימפי תוכל לצבור בו ניקוד חיובי או שלילי❖

הסבב                                           , תחרות המבחנים האחרונה,2019במידה והושגה קווטה באליפות העולם *

.מתבטלת2020העולמי גנואה 

: מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

פ הטבלה המופיע מעלה של התחרות האחרונה במבחנים"הכפלת הניקוד המשוקלל ע1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

השייטת בעל מירב הנקודות יוביל את הטבלה  

מיקום

אליפות אירופה 

2019

אליפות עולם 

2019

קדם אולימפי 

2019

אליפות עולם 

2020

*סבב עולמי 

גנואה 2020

11624244040

21421213535

31218183030

41015152525

5812122020

66991515

74661010

823355

912244

100.51133

11-160.30.711

17-200.50.50.5

20-300.30.30.3



נוהל הגשת מועמדות לייצוג ישראל  
במשחקים האולימפיים  
:יונהג הנוהל הבא, בכדי להעביר לספורטאים את השינוי בצורה הטובה ביותר

ת תהליך /בפגישה זו יוסבר לספורטאי, ת/תתקיים פגישה עם הספורטאי▪

.הבחירה ותינתן אפשרות לשאלת שאלות

ספורטאים אשר ירצו לממש את הזכות לייצג את ישראל במשחקים  ▪

:האולימפיים יחתמו על הטופס  הבא



טופס לחתימת הספורטאים



עדכון תחרויות המטרה
הוועדה המקצועית של איגוד השייט רשאית לשנות תחרות מטרה  ▪

חודשים מראש או לפני התחרות הקודמת 3בהודעה של לפחות 

.  המאוחר מבניהם, לה

הועדה המקצועית  , במידה והשתתפות בתחרות לא מתאפשרת▪

רשאית למחוק את התחרות מהמבחנים האולימפיים או להחליפה  

.יום מתאריך התחרות החדשה30באחרת בהודעה של לפחות 



בהצלחה  
!לכל המתחרים


