אוקטובר 2018

טיוטה
אמות המידה להשתתפות באליפויות עולם ואירופה באופני הרים XCO
במסגרת נבחרת ישראל בשנת 2018
אליפות אירופה  U23ונוער ,Graz ,אוסטריה26-29.7.2018 ,
אליפות אירופה עילית ,Glasgow ,סקוטלנד (בריטניה)7.8.2018,
אליפות אירופה קדטים ,Pila ,איטליה24-26.8.2018 ,
אליפות עולם עילית  U23ונוער ,Lenzerheide ,שווייץ4-9.9.2018 ,
המשחקים האולימפיים לנוער  ,Buenos Aires ,YOGארגנטינה6-18.10.2018 ,
(תחרות משולבת עם אופני כביש) – אמות מידה במסמך נפרד
תנאי סף
תנאי הסף להשתתפות בכל פעילות במסגרת נבחרת ישראל הנם:

 .1חברות תחרותית באיגוד האופניים במסגרת מועדון (או קבוצת )UCI
 .2השתתפות עקבית וסדירה בלוח התחרויות הישראלי בענף הרלוונטי – ובמיוחד באליפויות
ישראל ותחרויות בינלאומיות המתקיימות בישראל  -למעט במקרה של שהות בחו"ל למטרת
מרוצים ,פציעה/מחלה או נסיבות חריגות לאחר הודעה וקבלת אישור מראש ממאמן
הנבחרת.
 .3השתתפות באימוני הנבחרת והמבדקים אליהם זומן הרוכב ,למעט במקרה של שהות בחו"ל
למטרת מרוצים ,פציעה/מחלה או נסיבות חריגות לאחר הודעה וקבלת אישור מראש ממאמן
הנבחרת
 .4מילוי שאלון פרטים אישיים לרוכבי נבחרת בתחילת השנה ובסוף כל רבעון
 .5שיתוף מלא של מאמן הנבחרת במידע על ביצוע תכנית האימונים של הרוכב ,כולל חשיפה
ליומן האימונים ()TrainingPeaks
 .6דיווח חודשי מלא למאמן הנבחרת על השתתפות במרוצים בחו"ל (שם התחרות ומיקומה,
מדינה ,תאריך ,רמה ,מספר מזנקים ,מיקום ותוצאה בכל קטע בתחרות ובדירוג כללי)
 .7דיווח חודשי מלא למאמן הנבחרת/המנהל המקצועי על התקדמות ותוכניות ועל כל שינוי
במצב הפיזי ו/או המנטלי שעשוי להשפיע על פעילות הרוכב במסגרת הנבחרת
 .8שיתוף פעולה מלא עם הצוות המקצועי והישמעות להוראותיו
 .9התנהגות נאותה וכיבוד כל הגורמים בענף האופניים (צוות מקצועי ,מתחרים ,שופטים וכו')
 .10עבור רוכבים מעל גיל  – 18שירות צבאי/לאומי מלא או פטור רשמי מצה"ל
 .11שיתוף פעולה עם בדיקות סמים בתחרות ומחוץ לתחרות ותוצאה שלילית בבדיקות
 .12רוכבי נבחרת יחויבו לקחת חלק בארבעה ימים בשנה של פעילויות למען הקהילה ו/או
פעילויות שיווקיות של הנבחרת ואיגוד האופניים אליהם יזומנו בתיאום מראש ובהתחשב
בנסיבותיו האישיות של כל רוכב.
ר וכב יוכל להיות חבר סגל נבחרת רק אם יעמוד בערכי הנבחרת הדורשים משמעת ויושרה .כושר
גופני עכשווי יהיה שיקול אחד ולא השיקול היחיד בפיתוח ארוך טווח אצל הרוכבים הצעירים.

אליפות אירופה/עולם היא תחרות מטרה אליה יש להגיע לאחר הכנה מתאימה ובמטרה להגיע
להישג .זו לא תחרות בה משתתפים במטרה לצבור ניסיון .על הרוכבים להגיע עם ניסיון בינלאומי
משמעותי קודם בכדי שיוכלו להשתתף ולהצליח באליפות.
לכן בנוסף לתנאי הסף הבסיסיים ,על מנת להיבחר על ידי הוועדה בשנת  2018חובה להשתתף
במינימום ימי מרוץ בינלאומי כמפורט להלן:
לפחות מרוץ  UCIאחד בחו"ל
תנאי סף להשתתפות נבחרת ישראל באליפות
נבחרת ישראל תצא לאליפות אירופה או עולם רק לאחר קבלת אישורים מגורמי האבטחה המוסמכים
של ממשלת ישראל.
מימון

רוכבים שיעמדו בקריטריונים יהיו זכאים להשתתף באליפות עולם/אירופה ,אולם אינם זכאים
בהכרח למימון ההשתתפות על ידי הנבחרת .הנבחרת תפרסם בתחילת השנה בהתאם
לתקציב שיאושר ע"י הנהלת האיגוד את מספר הרוכבים בכל אליפות ובכל קטגוריה אשר
ימומנו על ידי הנבחרת .יתר הרוכבים שיעמדו בקריטריונים יוכלו להשתתף במימון עצמי.
יוגדש כי השתתפות במימון עצמי מחייבת את הרוכב בהישמעות להוראות צוות הנבחרת
ובהתנהלות ייצוגית ומקצועית באותה מידה כמו רוכבים אשר משתתפים במימון הנבחרת.
מספר המקומות בכל קטגוריה
מספר המקומות המקסימאלי המוקצה לישראל בכל אליפות בכל קטגוריה מוגדר בתקנון ע"פ
קריטריונים המופיעים בתקנון הספציפי של כל אליפות ו/או בתקנון ה .UCI-האיגוד רשאי לא לשלוח
את מספר הרוכבים המקסימאלי המוצה לישראל בקטגוריה מסוימת או באליפות מסוימת מסיבות
מקצועיות ,לוגיסטיות ,כלכליות ואחרות.

קריטריון העפלה אוטומטית לעומדים בתנאי הסף
 4 .1רוכבי עילית גברים או  U23גברים אשר יצברו את מספר נקודות ה UCI-הגדול ביותר
בתקופה שבין ה 18-במאי וה 9-באוגוסט ישתתפו באליפות העולם.
 .2רוכבים נוספים אשר ישיגו את ההישג הבא בתחרות שתתקיים החל מה 1-בפברואר 2018
ועד ה 17-ביוני ( 2018לאליפות אירופה) או ה 7-באוגוסט (לאליפות העולם) .רוכבים שישיגו
את ההישג לאחר מועד זה יוכלו להצטרף לנסיעה רק במידה והדבר מתאפשר מבחינה
לוגיסטית ובאישור וועדת הסגלים בלבד.
אליפות אירופה

אליפות עולם

 50%ראשונים גביע העולם ,או
 60ראשונים אליפות
עולם/אירופה שנה קודמת

 50%ראשונים גביע העולם,
או  60ראשונים אליפות
עולם/אירופה שנה קודמת

שנה 3-4
בקטגוריה

 45%ראשונים גביע עולם או
 30%ראשונים תחרות HC
באירופה

 40%ראשונים גביע עולם או
 45%ראשונים אליפות
אירופה

שנה 1-2
בקטגוריה

 50%ראשונים גביע עולם או
 35%ראשונים תחרות HC
באירופה

 45%ראשונים גביע עולם או
 50%ראשונים אליפות
אירופה

שנה 2
בקטגוריה

 50%ראשונים סבב  UCIלנוער
באירופה

 45%ראשונים סבב UCI
לנוער באירופה או אליפות
אירופה

שנה 1
בקטגוריה

 55%ראשונים סבב  UCIלנוער
באירופה

 50%סבב  UCIלנוער
באירופה או אליפות אירופה

 50%ראשונות גביע עולם או
 40ראשונות אליפות
עולם/אירופה שנה קודמת

 50%ראשונות גביע עולם או
 40ראשונות גביע
עולם/אירופה שנה קודמת

 50%ראשונות גביע עולם או
 35%ראשונות תחרות HC
באירופה

 45%ראשונות גביע עולם או
 50%ראשונות אליפות
אירופה

שנה 2
בקטגוריה

 50%ראשונות סבב  UCIלנוער
באירופה

 45%סבב נוער באירופה או
אליפות אירופה

שנה 1
בקטגוריה

 55%ראשונות סבב  UCIלנוער
באירופה

 50%סבב  UCIלנוער
באירופה או אליפות אירופה

עילית
גברים
U23
גברים

נוער
בנים

עילית
נשים
U23
נשים
נוער
בנות

* אחוזים ייחשבו על פי מספר המזנקים
** תחרות תיחשב כהשגת הקריטריון רק במידה והשתתפו מינימום  15רוכבים/ות בקטגוריה

במידה ומספר המקומות המוקצה לישראל קטן ממספר הרוכבים העומדים בקריטריונים
בקטגוריה מסוימת ,ייבחרו הרוכבים בעלי ההישג הטוב ע"פ סעיף  1ולאחר מכן ע"פ סעיף .2
החלטת וועדת סגלים.

במידה ונותרו מקומות פנויים מבחינת הרשמה ,תקציב ולוגיסטיקה לאחר בחירת הרוכבים
ע"פ קריטריון העפלה אוטומטית ,וועדת הסגלים רשאית להוסיף רוכבים לסגל אשר לא עמדו
בקריטריון במידה והיא סבורה כי הדבר יתרום באופן משמעותי למטרות הנבחרת.
וועדת הסגלים תורכב ממאמן הנבחרת בקטגוריה הרלוונטית ,המנהל המקצועי ,חבר וועדה
מקצועית ויו"ר וועדה מקצועית (שיצביע רק במקרה של תיקו) .במידה ולאחד מחברי הוועדה
יש ניגוד עניינים בנוגע לרוכב מסוים ,הוא לא יצביע בנוגע לאותה קטגוריה.

