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 הקדמה 

מגפת הקורונה העולמית גרמה כבר לשינויים רבים בכל מסגרות החיים ואנו צפויים לעוד שינויים רבים  
וודאות רבה לגבי ההשפעות על חיינו ומערכת הספורט בעתיד הקרוב והרחוק.  -כאשר מעל הכל קיימת אי

לאליפויות    עם זאת, אנו מנסים לשוב לשגרת הפעילות התחרותית של איגוד השייט, ולהמשך המבחנים
 הבינ"ל הצפויות להתקיים כאשר תוחזר השגרה גם במדינות המארחות, בחודשים הבאים.

חשוב לציין כי מטבע הדברים, ההנחיות ממשרדי הממשלה מתעדכנות בכל עת ואנו נאלץ לשנות במידת  
 הצורה כל פעילות במידה וההנחיות באותה עת לא יאפשרו את קיום הפעילות המתוכננת. 

המבחנים שאושרה בתחילת השנה, התבססה על מועדי התחרויות הבינ"ל שפורסמו בתחילה. עקב   תוכנית
-2אליפות ישראל לנוער שינויים רבים במועדים אלו, ומספר תחרויות מבחנים שלא התקיימו כמתוכנן )

בצע  תתקייים תחרות אך ללא מבחנים(, ישנו צורך ל- 28-30/5, גביע קיסריה  8-9/5, שיוט עמוס 4/4/20
עדכונים בתוכנית המבחנים אשר החלה בשיוט הבנים וגביע הגלישה שהתקיימו באילת והיוו תחילת  

 מבחנים לכל הדגמים. 
נקודה מהותית נוספת לביצוע שינויים אלו הינו הפן התקציבי באיגוד. קיטון הצפוי בתמיכת מוסדות  

, כך שבכל דגם תישלח נבחרת  ל לבצעהמדינה במימון הפעילות ידרוש הקטנה בהיקף הפעילות הבינ"ל שנוכ
 . 2020לתחרות בינ"ל אחת בלבד בשנת 

 סטאטוס תחרויות נוער בינ"ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 סטטוס  אתר התחרות  תאריכי התחרות  התחרות 
אליפות אירופה לייזר  

- מתוכנן להתקיים פורטוגל  וילאמורה,  16-21/8/20 4.7
 נבחרת  תלא נשלח 

אירופה  +עולםאליפות 
 מתוכנן להתקיים  אתונה, יוון  RSX 24-28/11/20לנוער 

א.אירופה לנוער לייזר  
 מתוכנן להתקיים  צרפת הייר,  23-27/10/20 רדיאל 

אליפות אירופה  
 מועד מעודכן  , סלובניה Portoroz 20-25/10/20 אופטימיסט

 לנוער אליפות אירופה 
 מועד מעודכן  , איטליה San-Remo 27/10-1/11/20 420עולם  +

 29/7-ב בוטל , איטליה טורבולה 30/10/20-26 אליפות עולם ביק 
אליפות עולם  
 10/7-ב בוטל , איטליה Riva del garda ?? אופטימיסט

אליפות עולם לנוער  
RSX 30/8/20-26 מתוכנן להתקיים  , ספרד קדיז 

 בוטל  , צרפת Marseille 30/8/20-26 אליפות אירופה ביק 

ISAF 19/12/20-15 נוער base Naval de Aratu  ,
 בוטל  ברזיל 

 בוטל  , איטליה Arco 3/8/20-29/7 4.7אליפות עולם לייזר 
א. עולם לנוער לייזר  

 בוטל  ,פולין  Dziwnów 30/8/20-25 רדיאל 



 

 

 : על פי דגמים תוכנית המבחנים המעודכנת

 אופטימיסט בינ"ל 
 . ממתינים לאישור מארגני התחרות לרישום ספורטאים לאחר שיוט שמשון בובר

 למבחנים.  כגמר: הוספת שיוט שמשון בובר 11/10/20- במידה ויהיה ניתן לרשום ספורטאים עד ל
 14/7/20אושר בתאריך   במידה ולא יהיה ניתן:

 תוכנית בינ"ל: 
אליפות העולם תתקבל לאחר פרסום מועדי התחרויות   או החלטה לגבי יציאת הנבחרת לאליפות אירופה 

 הבינ"ל ובהתאם לשיקולים מקצועיים ולוגיסטיים. 

 25/10/20-18פורטוראז, סלובניה   בתאריכים  -אליפות אירופה  •
o 7 למגדר. 4הראשונים במבחנים, אך מקסימום   שייטים/ות 

יקבלו   - אליה לא תצא נבחרת רשמית מטעם האיגוד, העולם*לצורך יציאה במימון פרטי לאליפות 
   המבחנים.הספורטאים/יות  תיעדוף על פי דירוג  

שיבחרו לצאת במימון פרטי לאליפות אירופה לקבוצות, נדרשים לקחת בחשבון כי לא     **ספורטאים/יות
 יוכלו ע"פ חוקי הדגם הבינ"ל להשתתף באליפות העולם באותה שנה. 

*שיוט ע"ש שמשון בובר בשדות ים, יהווה מבחנים במידה והתחרות הבינ"ל אליה תצא הנבחרת תקבע  **
 לחודשים נובמבר/דצמבר. 

 לא נשלחת נבחרת – 4.7לייזר  

 תוכנית בינ"ל: 

 16-21/8/20וילאמורה, פורטוגל        בתאריכים   –אליפות אירופה  •
o 2 בנות הראשונים/ות במבחנים.  2-בנים ו 
o   או צעיר יותר(. רק במידה וסיים בחמישייה הראשונה בדירוג   2006בן נוסף )שלישי( בשנתון(

 המבחנים הכללי. 
o  תר(. במידה וסיימה במקום השלישי בדירוג )או צעירה יו 2006בת נוספת )שלישית( בשנתון

 .הבנות במבחנים
 לייזר רדיאל 

 הערות  מועד  שם התחרות 

 התקיים  9-11/3 אילת -שיוט הבנים 

  26-27/6 גינוסר-שיוט הבנים 

    4-5/9 נהריה -שיוט מבחנים

 תוכנית בינ"ל: 

   23-27/10/20, צרפת   בתאריכים הייר   -אליפות אירופה  •
o 3 בנות הראשונים/ות במבחנים 2-בנים ו 
o  הבנים בדירוג  4-5במקומות )או צעיר יותר(. רק במידה וסיים  2004בן נוסף )רביעי( בשנתון

  .מבחניםב

 הערות /פורמט מועד  שם התחרות 

 חלוקה לבתים  9-11/3 התקיים   אילת-שיוט הבנים 
 חלוקה לבתים  26-27/6 גינוסר-שיוט הבנים 

 גמר    5/9-4 נהריה -שיוט מבחנים
 במידה ומועד התחרות ידחה לחודשים נובמבר/דצמבר תתווסף למבחנים התחרות:

   -שיוט ע"ש שמשון בובר
 מבחנים(שיוט חובה לנבחרת )לא  8-10/10 שדות ים

 הערות  ועד מ שם התחרות 

    1/2-31/1 בוטל -תל אביב  -שיוט מבחנים

 התקיים  9-11/3 אילת -שיוט הבנים 

  26-27/6 גינוסר-שיוט הבנים 

 במידה ומועד התחרות ידחה לחודשים נובמבר/דצמבר תתווסף למבחנים התחרות:

   -שיוט ע"ש שמשון בובר
 שדות ים

8-10/10  
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 תוכנית בינ"ל: 

אליפות העולם תתקבל לאחר פרסום מועדי   או החלטה לגבי יציאת הנבחרת לאליפות אירופה  •
 התחרויות הבינ"ל ובהתאם לשיקולים מקצועיים ולוגיסטיים.  

o  הראשונים במבחנים -י בנים/מעורב צוותשלושה 
o  )הראשון בדירוג המבחנים הכללי -צוות מעורב )בן+בת . 

ירוג פי ד-כללי, יקבע הצוות הרביעי על  1-3*במידה וצוות מעורב ראשון סיים במקומות 
 המבחנים הכללי. 

o  שני צוותי בנות הראשונים במבחנים 

*שיוט ע"ש שמשון בובר בשדות ים, יהווה מבחנים במידה והתחרות הבינ"ל אליה תצא הנבחרת  
 תקבע לחודשים נובמבר/דצמבר.

293 NOHTEC-  פות העולם בוטלה אלי 

 הערות  מועד  שם התחרות 
    1/2-31/1 בוטל -תל אביב -שיוט מבחנים

 גביע גלישה באילת 
 דורון רוטנברג ע"ש 

 התקיים  27-29/2

  2-4/7 גינוסר-שיוט הבנים 
   -שיוט ע"ש שמשון בובר

 שדות ים
8-10/10  

 תוכנית בינ"ל: 

 23-30/10/20טורבולה, איטליה     בתאריכים   –אליפות עולם •
o 4 בנות הראשונים/ות במבחנים  4-בנים וTECHNO -6.8 . 
o 4 במבחנים  בנות הראשונים/ות 4-בנים וTECHNO -7.8 . 

RSX    נוער 

 הערות  מועד  שם התחרות 
    1/2-31/1 בוטל -תל אביב -שיוט מבחנים

 גביע גלישה באילת 
 ע"ש דורון רוטנברג 

 התקיים  27-29/2

  2-4/7 גינוסר-שיוט הבנים 
   -שיוט ע"ש שמשון בובר

 שדות ים
8-10/10  

 תוכנית בינ"ל: 

 24-28/11/20אתונה, יוון    בתאריכים   -לנוער   אירופהאליפות  •
o 5 הראשונים/ות במבחניםבנות  5-בנים ו. 

העולם   לאליפות  נסיעתם  להמיר  או  זו  לאליפות  לנסוע  אם  לבחור  יוכלו  במבחנים  שתתקיים    FOIL-IQ*הזוכים 
בדגם    באיטליה  24/10/20-20בתאריכים   בינ"ל  אימונים  למחנה  אלו  FOIL-IQאו  בקשות  להגיש.  לתאריך ע  יש  ד 

   . הבקשות יבחנו בתיעדוף ע"פ מיקום במבחנים.11/10/20
  

 הערות  מועד  שם התחרות 

 התקיים  9-11/3 אילת -שיוט הבנים 

  26-27/6 גינוסר-שיוט הבנים 

   -שיוט ע"ש שמשון בובר
 שדות ים

8-10/10  



 

 

 2020כללי בסיס לתוכניות מקצועיות לשנת 

המבחנים לכל אחד מהדגמים עשויים להשתנות במידה ומועד האליפות הבינ"ל תדחה מהתאריך   •
 המופיע בטבלה מטה.  

פי הנחיות משרד הבריאות  -עת במקרה של החמרת ההנחיות, על-ביטול תחרות מבחנים יעשה בכל •
 ומשרד הספורט. במקרה שתחרות מבוטלת בעיצומה, שיוטים שנערכו יספרו למבחנים.

איגוד לאישור הנהלת ים ליכולת תקציבית ו כפופ וכן כל נסיעה לתחרות בינ"ל ות כל הדגמיםתוכני •
  השייט. 

 בכדי להיכלל בנבחרת ישראל.  בדירוג המבחנים הכלליהראשונים  60%-חובה לסיים בתוך ה •
להכללות  הנהלת האיגוד  ישורהוועדה המקצועית וא  תה, נדרשת המלצעמידה בכלל ז -במקרה של אי

 בנבחרת. 

היעדרות מתחרות המוגדרת כחובה לכניסה לנבחרת עשויה לגרום לעונש ניקוד או פסילה מהמבחנים,  •
 לפי המלצת הוועדה המקצועית.   

במידה ואחד מחברי הנבחרת לא יוצא מסיבה כל שהיא לתחרות בחו"ל המקום לא עובר לבא בתור   •
 . האיגוד בין המנהל המקצועי ויו"ר ק אחרי דיוןרבכפוף להמלצת מאמן הנבחרת   אוטומטית ויאושר

התחרו  וספורטאים/יות  בכירים רשאים להתחרות בתחרויות בינלאומיות בדגמים שונים מהדגם שב •
 במבחנים בכפוף להמלצת הוועדה המקצועית ואישור איגוד השייט.

כנית הבינלאומית המשך התו ,בתחרות בינלאומיתמהצי  75%-מחוץ לבמיקום במידה וספורטאי/ת סיים  •
 .תוך התחשבות בהמלצת מאמן הנבחרת בחן מחדש על ידי הוועדה המקצועיתתשלו/ה 

 גודל נבחרת מקסימלי למאמן יחיד:  •
o 8 בדגמים אופטימיסט, לייזר וגלשני ביק  -סירות או גלשנים 
o 5 וגלשני  420בדגמים  -סירות או גלשניםRSX 

התחייבות ויהוו בקשות הצטרפות במימון פרטי לנבחרת ישראל יוגשו בכתב על ידי המועדון לאיגוד השייט,  •
 הוועדה המקצועית בשיתוף עם רכז הדגם ומאמן הנבחרת יידונו בבקשות ההצטרפות.   כספית.

ת  הגדרת במידה ויוצאים שני מאמנים עם הנבחרת הם יהיו על סירות נפרדות ויקבלו מהוועדה המקצועי •
 תפקיד ותחומי אחריות ברורים.

 ובפרט בכל פעילויות הנבחרת:ספורטיבית ללי התנהגות בכ עמידה •

o .להתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת בכלל ולחברי הנבחרת בפרט 
o .לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 
o  .לקבל בצורה מלאה את סמכות המאמן, צוות האימון ועובדי האיגוד 
o  הנבחרת והאיגוד בכלי התקשורת או בכל פורום ציבורי אחר.לא לצאת כנגד 
o  בישראל איגוד השייטלעמוד בקוד האתי של 

 בנבחרת.  ולאבד את מקומ עלול אשר לא  יעמוד  באחת מהדרישות  ת/ספורטאי •

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

 

 בהצלחה!

 

 

 ט.ל.ח 

 
 


