
בחירת הנציגים  
2021האולימפיים 

:המטרה

בחירת הנציגים האולימפיים  
תוך מקסום האפשרות לזכייה  

.במדליה אולימפית לישראל

עדכון  
קורונה יוני  

2020



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✓



2021-דחיית המשחקים ל
ההזדמנויות והאתגרים

,2021המשחקים האולימפיים נדחו בשנה ליולי 

אנו נשארנו מחויבים להליך בחירת הנציגים שיאפשר הגעת הספורטאים הטובים ביותר ברמת המוכנות  

.  צריכה להתחיל בהקדם2024ולקחנו בחשבון שההכנה ל, 2021הגבוהה ביותר למשחקים האולימפיים 

:פ סדר חשיבות"במהלך עדכון הליך הבחירה אנו רואים לנגד עיננו שלוש מטרות ע

בחירת הנציג הטוב ביותר והגעתו במצב הטוב ביותר בכדי למקסם את הסיכוי למדליה אולימפית  1.

.2021בטוקיו 

.2024הפרעה מינימאלית להכנות לפריז 2.

2024-2028המשכיות הישגית רציפה לקראת 3.

.תהליך העדכון כלל שיחות עם המאמנים הלאומיים ועם כל ספורטאי נבחרות הגלישה

לאור השוני בצורת העבודה והצרכים המקצועיים של הדגמים השונים אנו ממליצים  

.על עדכונים פרטניים לכל דגם ודגם

שקף חדש



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

כפי  )ת בתחרויות המטרה /צוות המוביל בטבלת ניקוד המתמטי של הישגיי הספורטאי/ספורטאי1.

(.שנקבעו מראש בטבלה המוצגת

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

המאמנים האישיים יגישו את המלצתם המנומקת  , בדגמים בהם לא יהיה מאמן לאומי•

לוועדה

:תנאי סף

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

.לפסילת מועמד

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

.2020ישראל בטוקיו 

:  הליך הבחירה

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

.מעלה

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

.לשיקול דעת נוסף והחלטה סופית



הרכב הועדה

:חבריםמארבעה הוועדה לבחירת הנציגים האולימפיים תורכב 

מנהל היחידה לספורט הישגי–דני אורן •

חבר ועדה מקצועית של איגוד השייט–שימשון ברוקמן •

חבר ועדה מקצועית של איגד השייט  –אמברםמוטי •

השייטמנהל המקצועי של איגוד -אלי צוקרמן •

משקיף–יועץ משפטי •

.  המנהל המקצועי יהיה נוכח בתחרויות המטרה של הדגמים הרלוונטיים•

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



דגשים חשובים
:  עלתבוסס המלצת המאמן 

.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  , (פציעה במהלך התחרות)מהתחרויות או חלק מאחת התחרויות
הלאומי יציג לוועדה לבחירת הנציגים האולימפיים לאחר סיום התחרות  

והועדה תדון  , הניקוד השלילי הנצבר בתחרות זו" משקל*"הרלוונטית את 
.ותפרסם החלטה בנושא

.(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  
RSXלבחירת הגולש האולימפי בדגם 

2020תחרות הקריטריון האחרונה תעודכן עד סוף ❖

במידה ויש הכרעה מתמטית לפני התחרות האחרונה הועדה תמליץ על נציג אולימפי וביטול התחרות האחרונה  ❖

: שוויון ייפתר בדרך הבאה

2020הכפלת שקלול הניקוד של אליפות אירופה 1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

טבלה  

חדשה

אליפות תוצאה

אירופה 

2019

קדם 

אולימפי 

2019

אליפות 

עולם 2019

אליפות 

עולם 2020

ניקוד שלילי 

עדכון

אליפות 

אירופה 2020

תחרות 

קריטריון 

פברואר -מאי 

2021

1162424404848

2142121354040

3121818303232

41015252424

5812201616

6691588

74610

8235

9

10

11-167-12

)הפחתה(-8)הפחתה(-13-188)הפחתה(-5)הפחתה(-3)הפחתה(-3)הפחתה(-17-242

)הפחתה(-16)הפחתה(-19+16)הפחתה(-10)הפחתה(-6)הפחתה(-6)הפחתה(-25+4



טבלת עזר  מתמטית  
RSXלבחירת הגולשת האולימפית בדגם 

: שוויון ייפתר בדרך הבאה

2020הכפלת שקלול הניקוד של אליפות אירופה 1.

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.

טבלה  

חדשה

אליפות תוצאה

אירופה 2019

קדם אולימפי 

2019

אליפות 

עולם 2019

אליפות 

עולם 2020

ניקוד 

שלילי 

עדכון

אליפות 

אירופה 

2020

11624244084

21421213570

31218183056

410152542

58122028

6691514

74610

8235

9

10

11-167-12

)הפחתה(-13-188)הפחתה(-5)הפחתה(-3)הפחתה(-3)הפחתה(-17-242

)הפחתה(-19+16)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.

2020תחרות הקריטריון האחרונה תעודכן עד סוף ❖

במידה ויש הכרעה מתמטית לפני התחרות האחרונה הועדה תמליץ על נציג אולימפי וביטול התחרות האחרונה  ❖

טבלה  

חדשה



טבלת עזר  מתמטית  
גברים470לבחירת השייטים האולימפיים בדגם 

תעודכן לאחר עדכון תחרות הקווטה הבינלאומית  ✓

: מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

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

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.



טבלת עזר  מתמטית  
לבחירת השייט האולימפי בדגם לייזר גברים

תעודכן לאחר עדכון תחרות הקווטה הבינלאומית  ✓

: מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

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

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.



טבלת עזר  מתמטית  
לבחירת השייטת האולימפית בדגם לייזר נשים

תעודכן לאחר עדכון תחרות הקווטה הבינלאומית  ✓

: מיקרה של שוויון ייפתר בדרך הבאה

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

במידה ולא נפתר החלטת הועדה2.



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  

חתימה



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

, יום מראש או לפני התחרות הקודמת לה30בהודעה של לפחות 

. המאוחר מבניהם

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


