עדכונים מתאריך  30/8/21ברקע צהוב
*עדכונים לאחר אישור הנהלה 30/8

הקדמה
שנת  2020נפתחה בצורה טובה עבור השייט הישראלי ,עם זכייה במקום רביעי (גברים) ומדלית ארד
(נשים) באליפות העולם בגלישת-רוח דגם  ,RSXאך מיד לאחר מכן פרצה מגפת הקורונה אשר ממשיכה
ללוות אותנו עד היום .פעילות השייט עצרה למשך תקופה ארוכה ,ורק בחודשי הקיץ הצלחנו לקיים
אירועים לאומיים ,כאשר מרבית התחרויות הבינ"ל בשנת  2020בוטלו .בחודש נובמבר התקיימה אליפות
אירופה בגלשני  RSXשהניבה  3מדליות לישראל ,זכיה במדליות זהב וכסף בגברים וזכייה במדליית
הכסף בנשים .תוצאות איכותיות אלו מחזקות את מעמדו של ענף השייט כאחד הענפים ההישגים ביותר
בישראל גם בשנה זו
במקביל לסיטואציה המורכבת שיצרה מגפת הקורונה ,אנו רואים אתגר והזדמנות בשינויי הדגמים
האולימפיים הצפויים החל ממשחקי פריז  ,2024המצריכים התאמות ובנית תשתיות אנושיות ופיזיות של
השייט בגילאי ילדים ,נוער ובוגרים לשני המגדרים.
איגוד השייט פועל במיקוד רב בהכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו ,הצפויים להיערך ביולי-אוגוסט
 ,2021תוך אמונה כי זכייה במדליה בשייט מהמשחקים האולימפיים הקרובים יאפשרו קידום משמעותי
של הענף בשנים הבאות ,והתמודדות עם האתגרים העומדים לפנינו.
כבכל שנה ,עורך איגוד השייט תוכנית פעילות לדגמי הילדים והנוער הכוללים פעילויות בארץ וארגון
נבחרות ישראל לאליפויות הבינ"ל בדגמים השונים .המטרות העיקריות של פעילויות אלו ,כפי שמפורטות
בהתייחסות האסטרטגית לשנים הבאות המופיעה בהמשך החוברת ,הינן לייצר זירה מהנה ומפתחת
לתחרויות השייט ,ולאפשר ,לספורטאים ולספורטאיות המתאימים ,הכנה ארוכת-טווח נכונה להגעה
לנבחרות האולימפיות .בימים אלו ,אנו מגבשים תוכנית אסטרטגית רחבת היקף ומשמעות ,שמטרתה
להתוות דרך לארגון ענף השייט ,מרמת התשתיות ועד לרמה האולימפית ,בבניית עתיד הענף בארץ,
כתפיסה אסטרטגית לשלושת המחזורים האולימפיים הבאים .לעת עתה ,מוגשת לכלל ציבור
הספורטאים ,המאמנים ,ההורים ומנהלי המועדונים חוברת זו ,הכוללת את תוכניות דגמי הילידים
והנוער לשנת .2021
זה המקום להודות לחברי הוועדה המקצועית:
יאיר סוארי ,שמשון ברוקמן ,שי בכר ,מוטי אמברם ואלכס ספרב,
אשר משקיעים זמן ומחשבה רבים בהתנדבות מלאה בדרך הטובה ביותר לקידום השייט התחרותי
הישראלי.

בברכה,
אלי צוקרמן
מנהל מקצועי
ערן סלע
רכז תשתיות והדרכה

עדכון הדגמים האולימפיים החל ממשחקי פריז 2024
השייט האולימפי מתפתח ומשתנה בקצב מהיר ,כאשר בכל מחזור אולימפי ,ישנם החלפות דגמים ושינויי
קטגוריות כגון שייט בצוותים מעורבים (גברים-נשים) .זאת במקביל להתקדמות הספורט האולימפי כולו
אשר הולך והופך למקצועני יותר במדינות רבות בעולם .כיום ,על מנת לזכות במדליה אולימפית ,נדרש
מהספורטאים ,המאמנים וגופי הספורט במדינה להשקיע משאבים ומאמץ גדולים מבעבר.
שינויי הדגמים והקטגוריות האולימפיות מייצרות אתגרים בלמידת המאפיינים הדרושים לאימון כדי
להגיע להישגים עתידיים ,אך מצד שני ,מייצרת הזדמנויות היות ושינוי "טורף את הקלפים" ועשוי
להקשות על ספורטאים ששלטו בדגם הקודם ונדרשים כעת לבצע הסתגלות מחודשת.
הגעת ספורטאים לרמה בינ"ל גבוהה בדגמים האולימפיים ,הינה תהליך ארוך-טווח ,אשר מתחיל
בחשיפת ילדים צעירים לענף השייט ,דרך למידת מיומנויות רבות בדגמי הילדים והנוער ,ועד התמודדות
בהצלחה עם כל האתגרים בהגעה לדגמים האולימפיים לאחר סיום גיל הנוער .על מנת להגדיל את
הפוטנציאל של ספורטאי הענף לקבל את מסגרת האימון הדרושה כדי לבצע תהליך זה ,מחויבים איגוד
השייט והאגודות לבחון ולהתאים את הפעילות בדגמים השונים בארץ ולקבוע מדיניות במסגרת
השיקולים והאילוצים הרבים הקיימים.
דגמים אולימפיים בישראל -פריז  / 2024לוס אנג'לס :2028

ILCA
גברים/נשים

קייט FOIL
גבר/אישה

470
צוות מעורב

דגמים אולימפיים פריז  / 2024לוס אנג'לס  -2028עדיין לא פעילים בישראל:

 49erגברים /
 FXנשים
•
•

NACRA 17
צוות מעורב

בדגם קייט  – FOILפוצל ל 2-מדליות (גברים/נשים)
בוטלה קטגוריית סירות קיל לשיוט OFFSHORE

IQ FOIL
גברים/נשים

תוכנית דגם אופטימיסט בינלאומי
רקע
הדגם היה היחיד בין דגמי הנוער בו נשלחה נבחרת לאליפות בינ"ל בשנת  .2020באליפות אירופה הושגה תוצאה
איכותית (מקום  4בנות) אשר ממשיכה רצף של תוצאות בצמרת העולמית בדגם .מרבית שייטי הצמרת מהעונה
החולפת צפויים לעבור דגם השנה ,כך שהעונה הבאה תאפשר תחרותיות גבוהה יותר בצי ,אך עשויה לקטוע את רצף
ההצלחות הבינ"ל.
מעבר שייטים מדגם האופט' ירוק אשר לא חוו שעות ים רבות בעונה החולפת עשוי גם הוא להביא לירידה ברמת הצי
באופן כללי.
יעדים
 .1אליפות עולם -שלושה שייטים/ות בחצי העליון של הצי.
 .2אליפות אירופה -שני שייטים ושתי שייטות בבית הזהב בתחרות.
 .3הגדלת נפח הצי -הגעה ל 100-סירות עד סוף שנת .2021
דרך הפעולה
•
•
•
•
•

מחנות אימונים ארציים -יתקיימו בחודשים דצמבר-פברואר ובחודשים יולי-נובמבר ע"פ תוכנית
שתפורסם בנפרד.
מחנה אימונים נוסף בהדרכת מאמן מומחה מחו"ל.
מחנה אימון שייט קבוצות -יתקיים מחנה אימונים מקדים לאליפות ישראל לקבוצות ,בדגש על
חוקי התחרות ,היבטים טקטיים ,וקידום השייטים הצעירים דגם.
פעילות לחשיפת השייטים להפלגה בסירה זוגית.
שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על-פי פירוט התוכנית הבינ"ל

גילאים
(בשנת  2021ילדי  2009ואילך)
קדטים  -עד גיל  12כולל
אופטימיסט בינ"ל -עד גיל  15כולל (בשנת  2021ילדי  2006ואילך)
תחרויות המבחנים:
שם התחרות
שיוט הבנים -אילת בוטל
אליפות ישראל לנוער – תל אביב
שיוט עמוס  -אשדוד
שיוט איתי -שדות ים
התקיים ללא מבחנים

מועד
25/27/2
30/3-1/4
30/4-1/5
16-18/5

סוג התחרות
חלוקה לבתים
חלוקה לבתים
חלוקה לבתים
חלוקה לבית זהב וכסף -
על-פי תוצאות המבחנים לפני תחילת התחרות

תוכנית בינ"ל
• אליפות אירופה – קדיז ,ספרד בתאריכים 20-27/6/21
 9 oשייטים/ות הראשונים במבחנים ,שאינם נוסעים לאליפות העולם ,לפי הקריטריונים
הבאים:
 .1במידה והנבחרת לאליפות העולם אינה כוללת בנות ,הנבחרת תורכב מ 3-בנים ו 4-בנות.
 .2במידה והנבחרת לאליפות העולם כוללת בנות ,הנבחרת תורכב מ 4 -בנים ומ 3-בנות.
 2 .3בנים ראשונים ובת ראשונה במבחנים (במידה והבת סיימה  1-5בדירוג המבחנים הכללי) רשאים
לבחור לצאת לאליפות אירופה.
 .4במידה ושייטים מהנבחרת לאליפות העולם יבחרו לוותר על מקומם לטובת נסיעה לאליפות אירופה,
השייטים של הנבחרת לאליפות אירופה יהיו זכאים למקום שהתפנה באליפות העולם ע"פ הדירוג
שלהם במבחנים.
 .5שייט ושייטת נוספים-הבאים בתור במבחנים
•

אליפות עולם -ריבה דל-גרדה ,איטליה בתאריכים .30/6-9/7/21
 5 oשייטים/ות ,הראשונים כללי במבחנים.

תוכנית שנתית דגמי ILCA
רקע
שנת  2019הניבה תוצאות איכותיות מאוד בכל דגמי הלייזר בתחרויות הבינ"ל ,אך בשנת  2020לא נשלחו נבחרת
לתחרויות הנוער הבינ"ל (התקיימה רק אליפות אירופה בלייזר  .)4.7מבחינה ארצית הצי בשנה זו צפוי לגדול בדגם
הלייזר  4.7ולהישאר בנפח דומה בלייזר רדיאל .דגם הלייזר צפוי להמשיך ולהיות אולימפי בקמפיינים הקרובים ,לכן
נעשה השנה ניסיון לעודד ספורטאים מתאימים פיזית לדגם האולימפי על-ידי שליחת נציגים לאליפויות בינ"ל
בקטגוריית .U-21
מבחינת חוקת הדגם ,נעשה שינוי בו ניתנו למספר יצרנים רישיון לייצור סירות ומפרשים ,ושמו של הדגם שונה ל-
 .ILCAלחוקת הדגם במבחנים בשנת  2021ניתן להשתמש בציוד לייזר חוקי מלפני השינוי ,וכן בציוד  ILCAתקני.
יעדים
•
•
•

שייט ושייטת ב 10-ראשונים אליפות עולם/אירופה לנוער בלייזר רדיאל.
שייט ושייטת ב 15-הראשונים באליפות עולם/אירופה בלייזר 4.7
קיום מחנות אימונים ייעודיים לפיתוח ספורטאים/ות בעלי פוטנציאל אולימפי בדגם הלייזר (פיזי,
מקצועי ובעלי נכונות להשקעה הדרושה)

דרך הפעולה
• שני מחנות אימונים פתוחים הכוללים אימוני-ים ותכני כושר גופני (דצמבר-פברואר) לשני הדגמים
• שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על-פי פירוט התוכנית הבינ"ל
גילאים
לייזר  - 4.7עד גיל  16כולל (בשנת  2021ילידי  2005ואילך)
לייזר רדיאל נוער  -עד גיל  18כולל (בשנת  2021ילידי  2003ואילך)
לייזר עתודה  - U-21עד גיל  20כולל (בשנת  2021ילידי  2001ואילך)
*לייזר עתודה :נשים-רדיאל ,גברים-סטנדרט
תחרויות המבחנים:
שם התחרות

מועד

לייזר 4.7

לייזר רדיאל

שיוט הבנים -אילת בוטל
אליפות ישראל לנוער – תל אביב
שיוט עמוס  -אשדוד
שיוט איתי  -שדות ים
התקיים ללא מבחנים
שיוט הבנים -גינוסר

25/27/2
30/3-1/4
30/4-1/5
16-18/5

מבחנים
מבחנים
מבחנים
מבחנים

מבחנים
מבחנים
מבחנים
מבחנים

11-12/6

מבחנים

לייזר
עתודה

מבחנים

❖ בסוף סדרת המבחנים בכל אחד מהדגמים ,במידה ויתקיימו  30שיוטים ומעלה תהיה "זריקה" של השיוט
הבודד הגרוע ביותר שנספר.
תוכנית בינ"ל
לייזר 4.7
•

•

בתאריכים 24-30/7/21

אליפות אירופה –טרבמונדה ,גרמניה
 oבן ובת הראשונים/ות במבחנים.
 oבן נוסף (שני) בשנתון ( 2007או צעיר יותר) .רק במידה וסיים בחמישייה הראשונה בדירוג המבחנים
הכללי.
 oבת נוספת (שנייה) בשנתון ( 2007או צעירה יותר) .במידה וסיימה בשלישייה בדירוג הבנות במבחנים.
 oבמידה והשייט או שייטת לא השיגו קריטריון עבור שייט/ת צעיר-יצאו במקומם המקום השני
בדירוג הכללי במבחנים (דירוג בנים או דירוג בנות בהתאמה)
אליפות עולם – דאן-להוגאיר ,אירלנד בתאריכים 7-14/8/21
 2 oבנים ו 2-בנות הראשונים/ות במבחנים.

לייזר רדיאל
•

•

אליפות אירופה לנוער – קסטלה ,קרואטיה בתאריכים 26/6-3/7/21
 2 oבנים ובת הראשונים/ות במבחנים
 oבן נוסף (שלישי) בשנתון ( 2005או צעיר יותר) .רק במידה וסיים במקומות  3-5בדירוג הבנים
במבחנים.
במידה ולא השיג שייט צעיר קריטריון זה-ייסע במקומו המקום השלישי בדירוג המבחנים הכללי.
 oבת נוספת (שנייה) בשנתון ( 2005או צעירה יותר) .רק במידה וסיימה בעשירייה ראשונה בדירוג
הכללי במבחנים.
אליפות עולם לנוער -ארקו ,איטליה בתאריכים 23-31/7/21
 2 oבנים ובת הראשונים/ות במבחנים
 oבן נוסף (שלישי) בשנתון ( 2005או צעיר יותר) .רק במידה וסיים במקומות  3-5בדירוג הבנים
במבחנים.
במידה ולא השיג שייט צעיר קריטריון זה-ייסע במקומו המקום השלישי בדירוג המבחנים הכללי.

לייזר עתודה
•

אליפות עולם  – U21פורטלנד ,אנגליה בתאריכים 21-27/8/21
 oבן ובת הראשון במבחנים

תוכנית שנתית דגם 420
רקע
לאחר שבשנת  2019צי הדגם בארץ גדל ,והתוצאות בתחרויות הבינ"ל היו טובות ,בשנת  2020לא התקיימו תחרויות
בינ"ל ועונת התחרויות בארץ הייתה מצומצמת מאוד ,בעקבות הקורונה.
דגם ה 420-הינו דגם הכנה זוגי לדגם האולימפי  470מעורב ,אך בראייה ארוכת טווח גם לדגמי ה .49er-מסיבה זו
משולבים קריטריונים לצוותי בנים/בנות וקריטריונים לצוותים מעורבים.
מבחינה ארצית ,נראה כי על מנת לשמר את רמת ההישגים ולפתח את גודל הצי ,יש לפעול לקיום פעילויות מוגברות
ומקצועיות יותר בתוך המועדונים ומשותפות בין המועדונים ,תוך מתן מענה מקצועי לצוותי הצמרת במקביל ללימוד
הצוותים החדשים בדגם.
יעדים
•
•
•

מקומות  1-5באליפות אירופה לנוער
מקומות  1-10באליפות עולם לבוגרים
הגעה לנפח צי של למעלה מ 20-סירות ,ומתוכם לפחות  5צוותים מעורבים.

דרך הפעולה
•
•
•
•

אימונים משותפים לאורך העונה ולפני תחרויות גדולות בארץ ,בדגש על חלוקה לקבוצות אימון על-פי
יכולת שייט (מתחילים ומתקדמים) וקביעת תכנים מתאימים לרמת הקבוצה ולתקופת האימון.
מחנה אימונים ארצי
פעילויות בנושאי עבודת צוות והקניית ידע טכני בדגם ה 420-במהלך מחנות האימון.
שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על-פי פירוט התוכנית הבינ"ל

גיל נוער  :עד גיל  18כולל (בשנת  2021ילדי )2003
*צוותי בוגרים/בוגרות (או בוגרים מעורב) רשאים להשתתף במבחנים לאליפות העולם בוגרים ,בכפוף לאישור
הוועדה המקצועית.
תחרויות המבחנים:
שם התחרות

מועד

סוג התחרות

שיוט הבנים -אילת בוטל

25/27/2

מבחנים

אליפות ישראל לנוער – תל אביב

30/3-1/4

מבחנים

שיוט איתי  -שדות ים
התקיים ללא מבחנים
שיוט הבנים-גינוסר

16-18/5

מבחנים

11-12/6

מבחנים

תוכנית בינ"ל
•

אליפות עולם -סן-רמו ,איטליה בתאריכים 2-10/7/21
 5צוותים ע"פ הקריטריונים:
 oשלושה צוותי בנים/בנות/מעורב  -הראשונים כללי במבחנים
 oשני צוותים נוספים ע"פ דירוג המבחנים הכללי -הנבחרת תכלול לפחות:
 צוות בנות אחד צוות מעורב אחד*במידה וצוות מעורב בקריטריון זה סיים מחוץ ל 60%-כללי במבחנים  -יזכה במקומו הצוות על-
פי דירוג המבחנים הכללי.

•

אליפות אירופה לנוער -פורמיה ,איטליה בתאריכים 24-31/7/21
 6צוותים ע"פ הקריטריונים:
 2 oצוותי בנים וצוות בנות  -הראשונים במבחנים
 2 oצוותים מעורבים  -הראשונים במבחנים
*במידה וצוות מעורב בקריטריון זה סיים מחוץ ל 60%-כללי במבחנים  -יזכה במקומו הצוות על-פי
דירוג המבחנים הכללי.
 oצוות בנים/בנות/מעורב -הבא בתור בדירוג המבחנים הכללי (צוות שישי לנסיעה)

תוכנית שנתית גלשני  IQ-FOILנוער
רקע
דגם גלשני הרוח האולימפי החל ממשחקי פריז  2024ישתנה לדגם ה ,IQ FOIL-יחד עם שינויים בפורמט התחרויות,
אשר מתוכננות להיות במקצים קצרים יותר ולכלול שיוטי סלאלום קצר וזינוקים ברוח צד .החל מחודש אפריל
 2020החלו גולשים ישראלים להתאמן בדגם ,ואף התחרו באליפות אירופה ומשחקי העולם בדגם .שינוי זה הביא
צורך להתאמת דגמי הנוער במטרה להכינם לגלישת  ,FOILתוך לקיחה בחשבון שרכש הציוד המסיבי יידרש לזמן
נוסף כך ששנה זו מוגדרת כשנת מעבר בה פעילות גלשני הטכנו  7.8וה RSX-בתחרויות בארץ תמשך במקביל לפיתוח
וקידום דגמי הנוער והקדטים ב .IQ FOIL-היות ומדובר בדגם חדש ,להלן קישורים לחוקת הדגם הבינ"ל ומפרטי
הדגמים לקטגוריות הקדטים והנוער:
חוקת דגם  IQ FOILמפרט דגם  U-17מפרט לדגם U-19
יעדים
•
•
•
•
•

 2בנים ו 2-בנות בעשירייה ראשונה באליפויות אירופה ועולם קדטים/נוער/עתודה
יצירת מסגרת אימון להכנת ספורטאי הנוער למעבר לנבחרות בדגם האולימפי
קידום והפצת הידע על הדגם למאמנים והספורטאים באגודות
הגעה לנפח צי של  20גולשי נוער ו 20-גולשי קדטים עד סוף 2021
קבלת סיוע ממוסדות הספורט לרכישת ציוד

דרך הפעולה
• מחנה אימונים בינ"ל בהדרכת נציג הדגם הבינ"ל-פברואר 2021
• מחנות אימון לנבחרת לפני התחרויות הבינ"ל.
• שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על-פי פירוט התוכנית הבינ"ל
גילאים
 IQ FOILקדטים – עד גיל  16כולל (בשנת  2021ילידי  2005ואילך)
 IQ FOILנוער – עד גיל  18כולל (בשנת  2021ילידי  2003ואילך)
 IQ FOILעתודה – עד גיל  20כולל (בשנת  2021ילידי  2001ואילך)
תחרויות המבחנים
שם התחרות
גביע גלישה -אילת

מועד
11-13/3

אליפות ישראל לנוער – הרצליה

1-3/4

שיוט איתי  -שדות ים
התקיים ללא מבחנים
שיוט הבנים-גינוסר

21-23/5
18-19/6

שיוט שמשון בובר-שדות ים

23-25/9

קדטים ונוער
מבחנים לאליפות
עולם/אירופה
מבחנים לאליפות
עולם/אירופה
מבחנים לאליפות
עולם/אירופה
מבחנים לאליפות
עולם/אירופה

תוכנית בינ"ל  IQ FOILקדטים ונוער
• אליפות עולם לנוער -קמפיונה דל גרדה ,איטליה
 3 oבנים ו 2-בנות הראשונים/ות במבחנים
 3 oבנים ו 3-בנות הראשונים/ות במבחנים
•

עתודה
מבחנים לאליפות עולם/אירופה
מבחנים לאליפות עולם/אירופה

מבחנים לאליפות עולם/אירופה
מבחנים לאליפות אירופה

בתאריכים 27-31/7/21
 IQ FOILקדטים
 IQ FOILנוער

בתאריכים 7-12/9/21
אליפות אירופה לנוער  -בול ,קרואטיה
 3 oבנים ו 2-בנות הראשונים/ות במבחנים  IQ FOILקדטים
 3 oבנים ו 3-בנות הראשונים/ות במבחנים  IQ FOILנוער

תוכנית בינ"ל  IQ FOILעתודה
בתאריכים 16-22/8/21
• אליפות עולם (בוגרים) -סילוואפלנה ,שוויץ
 2 oבנים ו 3-בנות הראשונים/ות במבחנים.
בתאריכים 23-28/10/21
• אליפות אירופה (בוגרים) -מרסיי ,צרפת
 2 oבנים ו 3-בנות הראשונים/ות במבחנים

תוכנית שנתית גלשני קייט  FOILנוער
רקע
דגם עפיפוני הגלישה הוכרז כדגם אולימפי החל ממשחקי פריז  ,2024בפורמט של מרוץ שליחים זוגי מעורב (בן ובת).
החל מחודש יולי  2020נערכים בארץ מחנות אימונים ותחרויות ,לפיתוח הדגם ברמה האולימפית ולגילאי הנוער.
באליפות ישראל שהתקיימה בחודש אוקטובר השתתפו כ 12-מתחרים בדגם האולימפי ו 7-בדגם הנוער.
בדגם האולימפי ובקטגורית הנוער ( )U19צפויות התחרויות הבינ"ל להיות בפורמט האולימפי ובנוסף תחרויות
יחידים (גברים/נשים) .בדגמי הקדטים ( )U17יתקיימו תחרויות יחידים בלבד.
היות ומדובר בדגם חדש ,להלן קישורים לחוקת הדגם הבינ"ל:
חוקת דגם קייט בוגרים ונוער חוקת דגם )U17( Arrows
יעדים
•
•
•
•

השתתפות נציגים באליפויות אירופה ועולם בדגמי קדטים ונוער.
קיום פעילויות לחשיפת הדגם לספורטאי המועדונים המעוניינים לבצע מעבר לדגם
הגעה לנפח צי של  20גולשי נוער עד סוף )U17+ U19( 2021
קבלת סיוע ממוסדות הספורט לרכישת ציוד

דרך הפעולה
• מחנות אימונים ארציים פתוחים לאורך השנה
• מחנות אימון לנבחרת לפני התחרויות הבינ"ל.
• שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על-פי פירוט התוכנית הבינ"ל
גילאים
קייט  FOILקדטים – עד גיל  16כולל (בשנת  2021ילידי  2005ואילך)
קייט  FOILנוער – עד גיל  18כולל (בשנת  2021ילידי  2003ואילך)
תחרויות המבחנים
שם התחרות
אליפות ישראל לנוער בקייט-
אילת
שיוט מבחנים קייט-נהריה
שיוט מבחנים קייט -מכמורת
שיוט מבחנים קייט -שדות ים

מועד
18-20/2

סוג התחרות
מבחנים

16-17/4
7-8/5
11-12/6

מבחנים
מבחנים
מבחנים

תוכנית בינ"ל קייט  FOILקדטים ונוער
•

עולם לנוער -גיזרייה,איטליה ()14-19/7/21
 oבן ובת הראשונים/ות במבחנים קייט  FOILקדטים
 oבן ובת הראשונים/ות במבחנים קייט  FOILנוער

תוכנית שנתית גלשני TECHNO 293

רקע
בעקבות שינוי הדגם האולימפי לדגם ה IQ FOIL-וכן שינויים בפורמט התחרויות ,מקומם של דגמי הטכנו כדגמי
הכנה לגילאי  13-16צפוי להשתנות אף הוא ,בעקבות המאפיינים והמיומנויות שידרשו הספורטאים הצעירים לפתח,
כהכנה למעבר לדגמי ה .FOIL-בשלב זה קיימת אי-וודאות רבה לגבי השאלה מהו הגיל האופטימאלי להתחלת
גלישה בדגמי  FOILבישראל ,בהתחשב בכלל השיקולים והאילוצים המשפיעים על קבלת החלטה זו.
יש לציין כי אחד האילוצים המרכזיים הינו העלות הכלכלית של החלפת כל דגמי הנוער בעת ובעונה אחת ,אשר
עלולה להקשות על ביצוע המעבר עבור כל הגולשים העפילים במועדונים השונים .לכן ,בשנת  2021ימשיך דגם הטכנו
 6.8בתוכנית בינ"ל כדגם הגלישה היחיד בקטגוריית .U-15
בדגם הטכנו  7.8יתקיימו מקצים בתחרויות הגדולות בארץ במידה ויהיה צי מינימאלי של  15גולשים
יעדים טכנו 6.8
•
•

מדליות באליפות אירופה
קיום פעילויות לחשיפת הגולשים לדגמי  FOILוהכנתם למעבר עתידי לדגמי .IQ FOIL

דרך הפעולה
• מחנה אימונים ללימוד גלישת  FOILבמהלך העונה
• שליחת נבחרת לתחרות בינ"ל על-פי פירוט התוכנית הבינ"ל
גילאים:
 - TECHNO 6.8עד גיל  14כולל (בשנת  2021ילידי  2007ואילך).

תחרויות המבחנים:
שם התחרות
גביע גלישה -אילת
אליפות ישראל לנוער – הרצליה
שיוט איתי  -שדות ים
התקיים ללא מבחנים
שיוט הבנים-גינוסר

מועד
11-13/3
1-3/4
16-18/5

סוג התחרות
מבחנים
מבחנים
מבחנים

18-19/6

מבחנים

תוכנית בינ"ל :
• אליפות אירופה– טאלין ,אסטוניה בתאריכים 21-28/8/21
 4 oבנים ו 4-בנות הראשונים/ות במבחנים.TECHNO 6.8 -

הגבלות גיל לעונת 2021

דגם
אופטימיסט דגם אחיד

הגבלת גיל
שנת לידה  2011כולל

גלשנים דגם אחיד
אופטימיסט פלסטיק
אופטימיסט "ירוקים"
אופטימיסט בינ"ל
אופטימיסט בינ"ל -קדטים
)RS FEVA (XL
ביק 4
ביק 5
ביק 6.8
 IQ FOILקדטים U-17
 IQ FOILנוער U-19
 IQ FOILעתודה U-21
לייזר 4.7

שנת לידה  2009כולל
שנת לידה  2009כולל
שנת לידה  2009כולל
שנת לידה  2006כולל
שנת לידה  2009כולל
שנת לידה  2006כולל
שנת לידה  2009כולל
שנת לידה  2007כולל
שנת לידה  2007כולל
שנת לידה  2005כולל
שנת לידה  2003כולל
שנת לידה  2001כולל
שנת לידה  2005כולל

לייזר רדיאל
לייזר U-21
 420נוער
 470נוער U-24
קייט  FOILקדטים U-17
קייט  FOILנוער U-19
 RSXנוער
ביק 7.8

שנת לידה  2003כולל
שנת לידה  2001כולל
שנת לידה  2003כולל
שנת לידה  1998כולל
שנת לידה  2005כולל
שנת לידה  2003כולל
שנת לידה  2003כולל
שנת לידה  2003כולל

הערות
שנתון  -2011שנה ראשונה בה מתחרים

שנתון  2008יוכלו להתחרות ללא קבלת פרסים

הגבלת גיל לאליפות ישראל לנוער בלבד

שנתון  2004יוכלו להתחרות בכל התחרויות
מלבד הרשמה למבחנים ואליפות ישראל לנוער

כולל צוותים מעורבים
כולל צוותים מעורבים

דגם לאומי

כללי בסיס לתוכניות מקצועיות לשנת 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

תוכניות כל הדגמים וכן כל נסיעה לתחרות בינ"ל כפופים ליכולת תקציבית ולאישור הנהלת איגוד השייט.
במקרה של דחייה או ביטול תחרות מבחנים בארץ או תחרות בינ"ל אליה מתוכננת לצאת נבחרת ע"פ
חוברת תוכניות זו ,רשאית הוועדה המקצועית להחליפו באירוע מבחנים או אירוע בינלאומי אחר.
חובה לסיים בתוך ה 60%-הראשונים בדירוג המבחנים הכללי בכדי להיכלל בנבחרת ישראל.
במקרה של אי-עמידה בכלל זה ,נדרשת המלצת הוועדה המקצועית ואישור הנהלת האיגוד להכללות
בנבחרת.
היעדרות מתחרות המוגדרת כחובה לכניסה לנבחרת עשויה לגרום לעונש ניקוד או פסילה מהמבחנים ,לפי
המלצת הוועדה המקצועית.
היעדרות מתחרות מבחנים-קורונה .במבחני הנוער בשנת  2021היעדרות עקב חובת בידוד אינה עילה
לבקשה לפיצוי (שינוי מההחלטה שהתקבלה במבחנים בשנת .)2020
השתתפות עצמית בנסיעה 700 :יורו לספורטאי לנסיעה.
טרם הוחלט האם תתקיים אליפות העולם  WSבשנת -2021במידה ותתקיים ,יפורסמו המבחנים בעדכון
לחוברת זו במהלך השנה .מבחנים לאליפות העולם לנוער  2021 WSשתתקיים בעומאן מופיעים בנספח א'.
במידה ואחד מחברי הנבחרת לא יוצא מסיבה כל שהיא לתחרות בחו"ל המקום לא עובר לבא בתור
אוטומטית ויאושר בכפוף להמלצת הוועדה המקצועית ואישור יו"ר האיגוד.
ספורטאים/יות בכירים רשאים להתחרות בתחרויות בינלאומיות בדגמים שונים מהדגם שבו התחרו
במבחנים בכפוף להמלצת הוועדה המקצועית ואישור איגוד השייט.
במידה וספורטאי/ת סיים במיקום מחוץ ל 75%-מהצי בתחרות בינלאומית ,המשך התוכנית הבינלאומית
שלו/ה תבחן מחדש על ידי הוועדה המקצועית תוך התחשבות בהמלצת מאמן הנבחרת.
גודל נבחרת מקסימלי למאמן יחיד:
 8 oסירות או גלשנים -בדגמים :אופטימיסט ,לייזר וגלשני ביק
 5 oסירות או גלשנים -בדגמים ,IQ FOIL ,420 :קייט FOIL
בקשות הצטרפות במימון פרטי לנבחרת ישראל יוגשו בכתב על ידי המועדון לאיגוד השייט ,ויהוו התחייבות
כספית .הוועדה המקצועית בשיתוף עם רכז הדגם ומאמן הנבחרת יידונו בבקשות ההצטרפות.
במידה ויוצאים שני מאמנים עם הנבחרת הם יהיו על סירות נפרדות ויקבלו מהוועדה המקצועית הגדרת
תפקיד ותחומי אחריות ברורים.
עמידה בכללי התנהגות ספורטיבית ובפרט בכל פעילויות הנבחרת:
o
o
o
o
o
•
•

להתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת בכלל ולחברי הנבחרת בפרט.
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.
לעמוד בקוד האתי של איגוד השייט בישראל
ספורטאי/ת אשר לא יעמוד באחת מהדרישות עלול לאבד את מקומו בנבחרת.
ספורטאי/ת אשר הוצא מהנבחרת יפסיק לקבל כל תמיכה שהיא בצורה מידית.

בהצלחה!

ט.ל.ח

תוכנית מבחנים לאליפות עולם לנוער 2021 World Sailing
עומאן -איחוד האמירויות 11-18/12/21
הזמנה לאליפות זו פורסמה בתאריך  21/6/21על ידי .WS
מועד אחרון לקביעת הדגמים בהם נשלח נציגים ישראלים 5/7/21
22/7/21
מועד אחרון לתשלום עבור הרשמה
1/11/21
מועד אחרון לקביעת שמות הנוסעים לתחרות
תוכנית המבחנים ע"פ דגמים:
יש לשים לב -סעיפי הקריטריון בכל הדגמים הינם על פי סדר עדיפות
(לדוגמה :בדגם לייזר רדיאל מקום  3באליפות עולם עדיף על פני מקום  1באליפות אירופה)
לייזר רדיאל ))ILCA 6
• בן ובת -מבחנים לתחרות זו ,על-פי הקריטריונים הבאים ,בסדר יורד:
 .1מקומות  1-3באליפות העולם לנוער 2021
 .2מקומות  1-3באליפות אירופה לנוער 2021
 .3מקומות  4-5באליפות העולם לנוער 2021
 .4מקומות  4-5באליפות אירופה לנוער 2021
 .5מיקום במבחנים בארץ  -2021בתוספת שיוט שמשון בובר 23-25/9/21
*במידה ושני מתחרים או יותר עומדים בקריטריון באותה תחרות ,יזכה זה בעל התוצאה הטובה
ביותר באותה תחרות.
**תוצאת התחרות תחשב בקטגוריית U-19
***במידה וקריטריון מס'  5קובע עבור מבחני הבנות -הנציגה צריכה לסיים ב 60%-ראשונים בצי
בתחרות המבחנים האחרונה.
420

•

צוות בנים/מעורב וצוות בנות –על פי הקריטריונים הבאים ,בסדר יורד:
 .1מקומות  1-3באליפות העולם 2021
 .2מקומות  1-3באליפות אירופה לנוער 2021
 .3מקומות  4-5באליפות העולם 2021
 .4מקומות  4-5באליפות אירופה לנוער 2021
 .5מיקום במבחנים בארץ - 2021בתוספת שיוט שמשון בובר 23-25/9/21

*במידה ושני צוותים או יותר עומדים בקריטריון באותה תחרות ,יזכה הצוות בעל התוצאה הטובה ביותר
באותה תחרות.
**תוצאת התחרות תחשב במיקום הכללי (באליפות העולם -420תוצאה כללית ,באליפות אירופה לנוער-
 U-19גברים/נשים).

קייט ( FOILנוער )FORMULA KITE
• בן ובת  -על-פי הקריטריונים הבאים ,בסדר יורד:
 .1מקומות  1-5באליפות אירופה ( 6-12/9/21בצרפת)
 .2מקומות  1-5באליפות עולם לנוער ) 12-18/7/21באיטליה )
 .3מיקום בשיוט מבחנים לאומי – 8-9/10/21בשדות ים  3ימי תחרות באוקטובר (תאריך
יתפרסם עד  30יום לפני התחרות)
*במידה ושני מתחרים או יותר עומדים בקריטריון באותה תחרות ,יזכה זה בעל התוצאה הטובה
ביותר באותה תחרות.
**תוצאת התחרות תחשב בקטגוריית U-19

