פברואר 2020
השתתפות באליפות אירופה לקדטים באופני הרים 2020
מסמך זה מגדיר כיצד ייבחרו חברי סגל נבחרת ישראל לאליפויות הבאות:
אליפות אירופה באופני הרים לקדטים ,איטליה28.7-1.8.2020 ,
מועד ההחלטה:
וועדת הסגלים תתכנס ותבחר את הרוכבים במועדים הבאים:
עבור אליפות אירופה לקדטים – הוועדה תפרסם את הסגל עד ה 8-ביוני
תנאי סף
תנאי הסף להשתתפות בכל פעילות במסגרת נבחרת ישראל (ולא רק בתחרויות מטרה) הנם עמידה
בקוד האתי ובמסמך הנהלים של נבחרת ישראל ,וחובת נוכחות של  80%לפחות בפעילות נבחרת
ישראל בעונת  .2020בבנות – זה כולל את פעילות סגל אתנה.
בנוסף ,מומלץ ,אך לא חובה ,להשתתף בתחרויות בינלאומיות בחו"ל כהכנה לאליפות.
מספר המקומות בכל קטגוריה
מספר המקומות המקסימאלי המוקצה לישראל בכל אליפות בכל קטגוריה מוגדר ע"פ קריטריונים
המופיעים בתקנון הספציפי של כל אליפות ו/או בתקנון ה .UCI-האיגוד רשאי לא לשלוח את מספר
הרוכבים המקסימאלי המוקצה לישראל בקטגוריה מסוימת או באליפות מסוימת מסיבות מקצועיות,
לוגיסטיות ,כלכליות ואחרות.
בחירת הסגלים תיעשה על ידי וועדת סגלים.
הרכב וועדת הסגלים:
חברי הוועדה (בסוגריים שמות בעלי התפקידים במועד פרסום המסמך):
מאמן הנבחרת הרלוונטי לאותה קטגוריה (תום בר וענבר רונן)
המנהל המקצועי באיגוד האופניים (ירדן גזית)
חבר וועדה מקצועית (נגה כורם)
יו"ר וועדה מקצועית (סטיב מקיואן)
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:
מטרת הבחירה לוודא שהרוכבים אשר ייצגו את ישראל באליפות הם אלה אשר למיטב השיפוט של
הוועדה יכולים לתרום באופן המיטבי להשגת התוצאה הנבחרתית הטובה ביותר ,תוך התחשבות
במסלול התחרות ובאופיה .עם זאת ,בגילאי הקדטים הדגש הוא על פיתוח ארוך טווח ,ולכן בחירת
הסגל תשקף את הפוטנציאל ארוך הטווח של הרוכב והערך אותו יפיק מהשתתפות ,ולאו דווקא
מהתוצאה אותה הוא מסוגל להשיג באליפות.

הוועדה תעריך את הרוכבים המועמדים על פי ביצועיהם בתחרויות הבאות:
 משגב בינלאומי  C2ב 28-במרץ 2020
 שפרעם בינלאומי  C2ב 25-באפריל 2020
 ראש העין בינלאומי  C1ב 8-במאי
 אליפות ישראל ב 5-ביוני
כמו כן הוועדה תתחשב בהתנהלות הרוכבים באימוני נבחרת ,בדגש על הפרמטרים הבאים :רמה
טכנית ,יכולת התמודדות עם אתגרים ,משמעת ,תקשורת בינאישית ,דוגמה אישית ועזרה לזולת.
צוות הנבחרת יעביר למאמנים משוב על התנהלות הרוכבים באימונים באופן שוטף על מנת שיוכלו
להבין מה הציפיות מהם ולשפר את התנהלותם לאורך העונה.
שיטת הניקוד:
מתוך התחרויות הנ"ל יילקחו בחשבון  3התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב/ת.
בכל אחת מהתחרויות הנ"ל  10הראשונים בקטגוריה יקבלו ניקוד; הראשון יקבל  10נקודות ,השני 9
נקודות וכן הלאה .ממוצע הנקודות של כל רוכב על פני  3תחרויות יהווה  60%מהציון הסופי.
בנוסף ,צוות הנבחרת יעניק בכל אימון או פעילות נבחרת לכל רוכב ציון ( )1-10בהתאם לטבלה
המצורפת ,על התנהלותו האישית במהלך אותה פעילות.
ממוצע הציונים הנ"ל לאורך העונה יהווה  40%מהציון הסופי.
ייבחרו הרוכבים/ות בעלי הציון הסופי הגבוה ביותר ,ואולם אם יהיה הפרש של פחות מנקודה אחת
בציון הסופי בין שני רוכבים או יותר ,הבחירה ביניהם תהיה בידיי וועדת הסגלים ,אשר רשאית
להעדיף רוכב עם ציון נמוך יותר.

