
 
 

 

 2019 דצמבר
 

 במסגרת נבחרת ישראל 2020 הריםבאופני אליפויות אירופה ועולם השתתפות ב
 

 הבאות:ת יומסמך זה מגדיר כיצד ייבחרו חברי סגל נבחרת ישראל לאליפו
 14-17.5.2020ועילית, אוסטריה,  U23לנוער,  הריםאירופה באופני אליפות 

 25-28.6.2020גרמניה,  ועילית, U23, לנוער עולם באופני הריםיפות אל
 אמות המידה יפורסמו בנפרד -  28.7-1.8.2020אליפות אירופה באופני הרים לקדטים, איטליה, 

 ועד ההחלטה:מ

 במועדים הבאים:תתכנס ותבחר את הרוכבים  ת הסגליםוועד

 
 באפריל 27-עד הוועדה תפרסם את הסגל ה - ועילית U23נוער,  עבור אליפות אירופה
 במאי 19-עד ה תפרסם את הסגלהוועדה  - ועילית U23נוער,  עבור אליפות העולם

 ביוני 8-הוועדה תפרסם את הסגל עד ה –עבור אליפות אירופה לקדטים 
 

רוכבים/ות מתוך כלל הסגל במידה  3בסמכות הוועדה להקדים או לדחות את מועד ההחלטה לגבי עד 
 והדבר יסייע לנבחרת מבחינה מקצועית או לוגיסטית.

 

 תנאי סף

עמידה  פעילות במסגרת נבחרת ישראל )ולא רק בתחרויות מטרה( הנםתנאי הסף להשתתפות בכל 

לפחות בפעילות נבחרת  80%, וחובת נוכחות של בקוד האתי ובמסמך הנהלים של נבחרת ישראל

 .2020ישראל בעונת 

אליפות אירופה/עולם היא תחרות מטרה אליה יש להגיע לאחר הכנה מתאימה ובמטרה להגיע 
 להגיע עם ניסיון בינלאומימשתתפים במטרה לצבור ניסיון. על הרוכבים  להישג. זו לא תחרות בה

 קודם בכדי שיוכלו להשתתף ולהצליח באליפות. 
 

 חובה להשתתף 2020בשנת לכן בנוסף לתנאי הסף הבסיסיים, על מנת להיבחר על ידי הוועדה 
 ועד למועד הבחירה. 2020בינואר  1-החל מה UCI-ישראל בלוח האחת מחוץ ל XCOבתחרות 

 
במקרים חריגים, בסמכות הוועדה לבחור ברוכב שלא עמד ברף הניסיון הבינלאומי הנ"ל אם 

 להערכתה הדבר ישרת באופן משמעותי את מטרות הנבחרת באותה האליפות.

 
 יכולות שיאפשרו להם להגיע להישג באליפות.  והפגינ ערכתההוועדה תבחר אך ורק ספורטאים שלה

הוועדה לא תבחר רוכבים שלהערכתה אינם עונים על תנאי זה, גם אם הם הטובים ביותר בקטגוריה 
 אליפות מסוימת.שלהם וגם אם המשמעות היא שלישראל לא יהיה ייצוג בקטגוריה מסוימת או ב

 

 
 מספר המקומות בכל קטגוריה

 

ע"פ קריטריונים  אליפות בכל קטגוריה מוגדר מוקצה לישראל בכלמקסימאלי המספר המקומות ה

את מספר האיגוד רשאי לא לשלוח  .UCI-בתקנון הו הספציפי של כל אליפות ו/אהמופיעים בתקנון 

או באליפות מסוימת מסיבות מקצועיות,  מסוימתצה לישראל בקטגוריה קהרוכבים המקסימאלי המו

 לוגיסטיות, כלכליות ואחרות.



 
 

 

 

 בחירת הסגלים תיעשה על ידי וועדת סגלים.
 

 הגשת מועמדות

רואות ברוכביהן מועמדים לאליפות יגישו מועמדות עד שבוע לפני כינוס הוועדה במייל לכל הקבוצות 
בינלאומיות וכל מידע נוסף שעשוי להיות  חברי הוועדה בו יציינו את שם הרוכב, הישגיו בתחרויות

 רלוונטי.
 

 הרכב וועדת הסגלים:

 התפקידים במועד פרסום המסמך(: חברי הוועדה )בסוגריים שמות בעלי
 תום בר וענבר רונן( –ענבר רונן, קדטים/ות  –)נשים  מאמן הנבחרת הרלוונטי לאותה קטגוריה

 )ירדן גזית( המנהל המקצועי באיגוד האופניים
 )נגה כורם( תבר וועדה מקצועיח

 )סטיב מקיואן( יו"ר וועדה מקצועית 
 

במידה ולאחד מחברי הוועדה יש ניגוד עניינים בנוגע לרוכב מסוים, אותו חבר ועדה לא ישתתף 
 בהצבעה בנוגע לקטגוריה של אותו רוכב. 

 

 הליך הבחירה והשיקולים המנחים את הוועדה:

ייצגו את ישראל באליפות הם אלה אשר למיטב השיפוט של מטרת הבחירה לוודא שהרוכבים אשר 
הוועדה יכולים לתרום באופן המיטבי להשגת התוצאה הנבחרתית הטובה ביותר, תוך התחשבות 

 .ובאופיה במסלול התחרות
 

 
 תחרויות הבאות:הוועדה תעריך את הרוכבים המועמדים על פי ביצועיהם והתנהלותם ב

  תחרויותUCI עד למועד ההחלטה 2020בינואר  1-בחו"ל בין ה 

  משגב בינלאומיC2 2020במרץ  28-ב 

  שפרעם בינלאומיC2 2020באפריל  25-ב 

  ראש העין בינלאומיC1 (אליפות אירופהוונטי עבור במאי )לא רל 8-ב 

 ביוני )האליפות מתקיימת לאחר מועד ההחלטה לאליפות העולם אך  5-יפות ישראל באל
 יצוע יוצא דופן באליפות ישראל(הוועדה רשאית להוסיף רוכב לסגל על סמך ב

 
קבצי בנתונים מאימוני נבחרת, ב, אחרותבתחרויות מו כן הוועדה תתחשב בביצועים ובהתנהלות כ

 הספק של הרוכבים וכל מידע נוסף שיעמוד לרשותה אשר רלוונטי להערכת הרוכבים.

 
הבחירה תיעשה בוועדה ברוב קולות. בשלב הראשון יוגדר גודל המשלחת לאליפות בהתאם 

בכל  ע"פ תקנון האליפות לישראל יםגיסטיות ולמספר המקומות אשר מוקנלמגבלות תקציביות ולו
 תבחר הוועדה את הרוכבים ע"פ סדר העדיפויות הבא: קטגוריה. בשלב השני

 
את הישג השיא של רוכב  הוכיחו שהם בעלי פוטנציאל לשפר או להשוותשר רוכבים א .1

, או להשיג מטרה נבחרתית אחרת ישראלי באליפות באותה קטגוריה באליפות הנוכחית
 שתוגדר על ידי הוועדה.



 
 

 

רוכבים אשר הדגימו כי לנוכחותם בקבוצה תהיה השפעה חיובית על ביצועי הנבחרת ותיצור  .2
כמוגדר  טנציאל לעמוד במטרות הנבחרת באליפות הנוכחיתסביבה נבחרתית בעלת פו

 1בסעיף 
רוכבים אשר הדגימו כי יש להם פוטנציאל להתקדם לרמה בה יוכלו לעמוד במטרות הנבחרת  .3

 .בעתיד 1כמוגדר בסעיף 

 
הסיכויים בבחירת הרוכבים, הוועדה תתן עדיפות לקטגוריות ולרוכבים אשר להערכתה הם בעלי 

 לתרום להצלחת הנבחרת באליפות.הגבוהים ביותר 
 

 

 


