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 הקדמה 

איגוד האופניים בישראל הוא הארגון המנהל את ספורט האופניים בישראל והמוכר ע"י איגוד   1.1
(. ככזה, האיגוד בוחר ספורטאים לייצג את נבחרת ישראל בתחרויות  UCI-האופניים הבינלאומי )ה 

 מטרה, לרבות אליפויות עולם ואירופה. 

על מנת להבטיח ששינויי כללים או מדיניות   מסמך זה יעודכן באופן תקופתי ועשוי להשתנות  1.2
חיצוניים ומשוב שיתקבל יילקח בחשבון. ישנה סבירות גבוהה לעדכון תקופתי בנסיבות בהן מגפת  

הקורונה ואמצעים להתמודד איתה ע"י ממשלות משפיעים על קיום אירועים או השתתפות ספורטאים  
 בהם. 

יו האיגוד מתכוון לבחור ספורטאים לכל תחרות  , והתאריך שעד אל2022תחרויות מטרה בשנת  1.3
 מופיעים בטבלה שלהלן. האיגוד רשאי לשנות תאריך זה מסיבות אופרטיביות: 

  



 

 

 

תאריכי  
התחרויות  
 באליפות

תאריך פרסום  מדינה קטגוריה  ענף אליפות
 הסגל

 7/6/22 פורטוגל  ונוער  U23 הרים אירופה  1-3/7/22

 7/6/22 פורטוגל  ונוער  U23 כביש אירופה  7-10/7/22

 7/6/22 פורטוגל  ונוער  U23 מסלול  אירופה  14-19/7/22

פסטיבל  24-30/7/22
אולימפי  
אירופי  
 לקדטים

 30/6/22 סלובקיה קדטים  כביש

 7/6/22 שווייץ  קדטים  הרים אירופה  2-6/8/22

 25/7/22 גרמניה עילית מסלול  אירופה  11-16/8/22

 25/7/22 גרמניה עילית כביש אירופה  14-21/8/22

 25/7/22 גרמניה עילית הרים אירופה  19-20/8/22

 25/7/22 ישראל  נוער מסלול  עולם 16-20/8/22

  U23עילית,  הרים עולם 24-28/8/22
 ונוער 

 25/7/22 צרפת

  U23עילית,  כביש עולם 18-25/9/22
 ונוער 

 17/8/22 אוסטרליה

 28/9/22 צרפת עילית מסלול  עולם 12-16/10/22

 

מסמך זה מפרט את התהליך והקריטריונים שהאיגוד יפעל לפיהם כדי לבחור אילו רוכבים ייצגו   1.4
 את הנבחרת בכל תחרות. 

ועדת הסגלים לא תתחשב בכל הסכם בכתב או בע"פ עם רוכב או מאמן, בין אם הוא בניגוד   1.5
לא תהיה "זכות" להיבחר אלא על בסיס המוגדר    ב לא. לאף רוכ  םלהליך הבחירה כפי שפורסם ובין א 

 במסמך זה. 

המספר הסופי של רוכבים שייבחרו ע"י האיגוד יוגבל ללא יותר מאשר האיגוד רשאי לרשום   1.6
 . UCI-לאירוע ע"פ הגדרות ה 

 המסמך מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים.  1.7

 . מטרות 2

ת הסיכוי לזכייה במדליה או לתוצאת שיא עבור  המטרה העיקרית של הליך זה היא למקסם א 2.1
 רוכבים ישראלים בתחרות המטרה. 

המטרה המשנית של הליך זה היא לאפשר צבירת ניסיון בתחרות גדולה לרוכבים אשר להם   2.2
הפוטנציאל להשיג מדליה או לקבוע תוצאת שיא לרוכב ישראלי בתחרויות האופניים במשחקים  

 י המשחקים האולימפיים העוקבים. האולימפיים הקרובים או בשנ

 המטרות המוגדרות אפשר שיושגו ע"י הימנעות מבחירת רוכבים בתחרות או בקטגוריה מסוימת.  2.3



 

 

( הסבירות להשגת המטרה העיקרית בתחרות או בדיסציפלינה  1כאשר ועדת הסגלים סבורה כי ) 2.4
יתן להשיג אותה בדרך אחרת ו/או  או קטגוריה נמוכה, וכי לא ניתן להשיג את המטרה המשנית או שנ

( שהשגת המטרה המשנית עלולה לסכן את השגת המטרה העיקרית, היא רשאית שלא לבחור  2)
רוכבים בתחרות, דיסציפלינה או קטגוריה מסוימת או לא למלא את המכסה שהוקצתה לישראל ע"י  

 . UCI-ה

החובה לשמור על מוגנות כלפי  כאשר ועדת הסגלים סבורה שבחירת רוכב או רוכבים תפר את  2.5
רוכב או רוכבים בסיכון בלתי סביר, לפי שיקול דעת הוועדה, היא רשאית    רוכב או רוכבים או תציב

 שלא לבחור רוכבים או לא למלא את המכסה שהוקצתה לישראל. 
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 על מנת לייצג את ישראל בתחרות מטרה על הרוכב לעמוד בתנאי הסף הבאים:   3.1

 UCI-זכאי לייצג את ישראל ע"פ תקנות ההרוכב בעל דרכון ישראלי בתוקף ו 3.1.1

 . UCI-הרוכב בעל רשיון בינלאומי בתוקף שהונפק ע"י איגוד לאומי החבר ב 3.1.2

או סוכנות למניעת סימום בספורט מכל סיבה שהיא,    UCI-הרוכב אינו מושעה ע"י האיגוד, ה  3.1.3

 השעיה קודמת בגין עבירת סימום. ם לפחות מתום  יוחלפו שנתי 

הרוכב מסכים, בעצם השתתפותו בתחרות, לנהוג בהתאם לקוד האתי, לתקנוני ולנהלי האיגוד   3.1.4
 . UCI-וה

  תהרוכב מסכים, בעצם השתתפותו בתחרות, לנהוג בהתאם להנחיות הקורונה של מדינ 3.1.5
קת קורונה תבטל את זכות  . תוצאה חיובית בבדי UCI-ישראל, המדינה המארחת, האיגוד וה

 ההשתתפות של הרוכב ללא זכות ערעור. 

- הרוכב מסכים, בעצם השתתפותו בתחרות, לנהוג בהתאם לתקנונים למניעת סימום של ה  3.1.6
UCI  ,WADA  .והסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט ולמדיניות הבדיקות שלהם 

 ת הסגלים לצורך הליך הבחירה. הרוכב סיפק את כל המידע שהתבקש לספק ע"י ועד 3.1.7
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כל הבחירות ייעשו ע"י ועדת סגלים. יו"ר ועדת הסגלים יהיה יו"ר הוועדה המקצועית של האיגוד.   4.1
חברים אחרים בוועדה יהיו חברי הוועדה המקצועית או אחרים שימונו ע"י הוועדה. מספר החברים  

 . 3-מ ת חבוועדת הסגלים בעלי זכות הצבעה לא יפ

בנוסף לחברים בעלי זכות הצבעה, הוועד המנהל של האיגוד או המנכ"ל רשאים למנות נציג אחד   4.2
או יותר ללא זכות הצבעה שישמשו כמשקיפים ויהיו נוכחים בדיוני הוועדה כדי לפקח על ההליך ולוודא  

 . שהוא נעשה בהתאם לכללים המוגדרים במסמך זה וללא משוא פנים או ניגוד עניינים

 ועדת הסגלים תפעיל את שיקול דעתה באופן הוגן, ללא משוא פנים וללא ניגודי עניינים.  4.3

 החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. במקרה של שוויון, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.  4.4
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על כך למאמן  רוכבים העומדים בתנאי הסף ואשר מעוניינים להילקח בחשבון כמועמדים יודיעו  5.1
י  נחודשים לפ 3רלוונטי, ישירות או באמצעות מאמנם, בתחילת העונה, ולכל המאוחר ההנבחרת 

 התחרות, וישוחחו עמו על תכנית ההכנה לתחרות.  

 הוועדה רשאית לקחת בחשבון גם רוכבים אחרים שעמדו בתנאי הסף.  5.2

או להראות,   3המוגדרים בסעיף על מנת להילקח בחשבון, על הרוכב לעמוד בתנאי הסף   5.3
 יעמדו בתנאי הסף בתוך זמן סביר כפי שיידרש ע"י הוועדה.   וא לשביעות רצון הוועדה, שה
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אין קריטריון לבחירה "אוטומטית" ואף תוצאה בודדת לא תהיה גורם מכריע בבחירת רוכב זה או   6.1
ים כפי שמתואר להלן, בכל סדר או משקל  אחר. במועד הבחירה, הוועדה תקח בחשבון גורמים שונ

 שתמצא לנכון על מנת לעמוד במטרות המוגדרות במסמך זה.

 במועד הבחירה, הוועדה תקח בחשבון את המרכיבים הבאים:  6.2

 המלצת מאמן נבחרת ישראל והצוות המקצועי של הנבחרת  6.2.1

 שים שקדמו למועד הבחירה החוד  12- תוצאות וביצועים בתחרויות בינלאומיות ולאומיות ב 6.2.2

 אופיו הספציפי של מסלול התחרות  6.2.3

המאפיינים של הרוכבים השונים לצורך הרכב קבוצתי אופטימאלי, לרבות היכולת להתחייב   6.2.4
לתפקיד של תמיכה ברוכב מוביל. הוועדה תקח בחשבון רוכבים וציוותים אשר עשויים לא להוביל  

 ל עשויים להוביל לביצוע נבחרתי טוב יותר מאחרים.  לתוצאה האישית הטובה ביותר, אב 

 התנהלותם האישית של הרוכבים בהתאם לתקנונים, הנהלים והקוד האתי.  6.2.5

 ביצועי הרוכבים במבדקים ובאימוני נבחרת.  6.2.6

 כל שיקול אשר הוועדה סבורה כי הוא רלוונטי.  6.2.7

 להשיגה בדרך אחרת. ביחס למטרה המשנית, הוועדה תשקול האם ניתן   6.2.8

הוועדה רשאית לבחור "רשימה קצרה" לצורך השגת תוצאה טובה יותר. לאחר הבחירה   6.3
הראשונית, לרוכבים ברשימה הקצרה לא יובטח מקום בתחרות. רשימה סופית תפורסם עד שלושה  

 שבועות לפני התחרות, למעט במקרים חריגים. 

 

זה מקצוע בתוך כל תחרות יכולה להתקבל ע"י  ההחלטה הסופית אילו רוכבים ישתתפו באי 6.4
המאמן האחראי של המשלחת בתחרות עצמה, תוך התייחסות למטרות המוגדרות במסמך זה, ולא  

 תהיה זכות ערעור על החלטה זו. 

רמת התמיכה הכספית שתנתן לכל רוכב לצורך כיסוי עלויות ההשתתפות נתונה לשיקול דעתו   6.5
בין רוכב לרוכב. דרישה למימון עצמי תתוקשר לכל המאוחר בעת  של האיגוד ועשויה להשתנות  

 ההודעה על בחירת הרוכב לתחרות. 
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רוכב שנבחר עשוי להידרש ע"י האיגוד לבצע מבדקי כשירות )ביצועים/תחרויות, מבדקים   7.1
מן הנבחרת או יו"ר  פיזיולוגיים ורפואיים וכדומה( בתקופה שבין מועד הבחירה ומועד התחרות אם מא

הוועד המקצועית סבורים שהרוכב אינו כשיר או לא עומד במטרות ההליך כפי שהוגדרו במסמך זה.  
כל מבדק כזה יבוצע ע"י מי שימונה ע"י יו"ר הוועדה המקצועית. במידה ולאור תוצאות המבדקים הוא  

לו שנבחרו להתחרות. על  כי הרוכב אינו כשיר אז האיגוד רשאי להסיר את הרוכב מרשימת א סבור 
החלטה זו אין זכות ערעור. כאשר רוכב יכול להראות בבירור שההליך המוגדר בסעיף זה לא התקיים  
כנדרש או שההחלטה התקבלה במשוא פנים או בניגוד עניינים, ערעור יישלח בדוא"ל בתוך שעתיים  

 ממועד ההודעה על ההחלטה למנכ"ל האיגוד, אשר החלטתו תהיה סופית. 
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 וועדת הסגלים רשאית לבחור גם רוכבים מחליפים לחלק או לכל האירועים.  8.1

מספר הרוכבים המחליפים ייקבע ע"י וועדת הסגלים לפי שיקול דעתה. הם ייבחרו על בסיס   8.2
 אותם קריטריונים שמוגדרים במסמך זה. 



 

 

א תהיה זכות ערעור על דירוג זה.  הוועדה רשאית לדרג את המחליפים לפי סדר עדיפות. ל 8.3
הוועדה רשאית לשנות את הסדר לאחר מכן אם היא סבורה כי יש בכך כדי להשיג את המטרות  

 המוגדרות במסמך זה. לא תהיה זכות ערעור על החלטה כזו. 

 

וועדת הסגלים רשאית לבחור "רשימה ארוכה" של רוכבים לתחרות מסוימת כאשר היא סבורה   8.4
שנסיבות שראוי שיילקחו בחשבון טרם החלטה סופית צפויות להתרחש בין מועד הבחירה לבין מועד  

 התחרות. במקרים כאלה: 

וועדת הסגלים רשאית לדחות את מועד ההחלטה הסופית או להעביר את סמכות ההחלטה   8.4.1
ה. לא תהיה  לידי יו"ר הוועדה המקצועית, אשר יקבל החלטה בהתאם למטרות המוגדרות במסמך ז

  זכות ערעור על בחירת רוכב מתוך "רשימה ארוכה".

כאשר יו"ר הוועדה המקצועית סבור כי הרכב הרשימה הארוכה אינו משרת את המטרות בשל   8.4.2
נסיבות שהתרחשו לאחר בחירת הרשימה, הוא רשאי לבקש מהוועדה לבחור רוכב או רוכבים נוספים  

 . לרשימה. לא תהיה זכות ערעור על כך

כאשר יו"ר הוועדה המקצועית סבור שהבחירה אינה משרתת את המטרות, הוא רשאי לכנס   8.5
 מחדש את הוועדה, אשר רשאית לבטל את החלטתה הקודמת ולקבל החלטה אחרת. 

עשויות להיות נסיבות, לאחר שרוכבים נבחרו לאירוע, בהן רוכבים שנבחרו אינם יכולים    8.6
סיבה אחרת. כאשר מתפנה מקום, הוועדה רשאית להתכנס ולבחור  להתחרות בשל מחלה, פציעה או 

 רוכב או רוכבים נוספים. 
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זכות הערעור היחידה על בחירת רוכבים לתחרויות תהיה בהתאם למוגדר במסמך זה. כל   9.1
החלטה שתתקבל בערעור תהיה סופית ותחייב את כל הצדדים, ולא תהיה נתונה לערעור בערכאה  

 . CAS-, פנימית או חיצונית לאיגוד, לרבות בבתי משפט או בנוספת

 הליך הערעור במסמך זה הוגדר על מנת לאפשר השלמת טיפול בערעורים במהירות האפשרית. 

אין לראות בהליך ערעור זה הזדמנות לחלוק על עמדת וועדת הסגלים היכן שהוועדה פעלה בהתאם  
פועלת הוועדה כמומחית בנושא, ושיקול הדעת   להליך המוגדר במסמך זה. בהפעלת שיקול דעתה 

 המקצועי של הוועדה, כל עוד נעשה בהתאם להליך המוגדר, אינו נתון לערעור. 

 

 עילה לערעור תהיה במקרים הבאים בלבד:   9.2

ההחלטה לא התקבלה בהתאם להליך שפורסם, כאשר הסטייה מההליך היא יותר ממינימאלית   -
 תוצאה והייתה לה השפעה מהותית על ה

 ההחלטה לא התבססה על הקריטריונים שפורסמו  -

ההליך יושם באופן שגוי או בלי נתונים מבוססים או בנסיבות שבהן יישומו היה לא הוגן, או   -
 שההחלטה התקבלה מבלי להתבסס כנדרש על מטרות הבחירה כפי שהוגדרו 

 וועדת הסגלים התעלמה מתנאי הסף שהוגדרו  -

 שוא פנים או בניגוד עניינים או במראית עין של ניגוד עניינים וועדת הסגלים פעלה במ -

 כאשר ההחלטה היא כזו שאף וועדה סבירה לא יכולה הייתה לקבל  -

 לא ניתן לערער על: 

 תוכן הליך הבחירה שפורסם  -



 

 

 פעלו בהתאם להליך הבחירה שפורסםשפעולות של וועדת הסגלים או אחד מחבריה, ובלבד  -

 

 וטיפול בו הגשת ערעור  9.3

הליך זה יופעל כאשר ספורטאי שהושפע מהחלטת וועדת הסגלים או מאמנו יפנו באופן רשמי בכתב  
 שעות ממועד פרסום החלטת וועדת הסגלים.   72בתוך 

שעות ממועד פרסום החלטת ועדת הסגלים יידחו על הסף, למעט    72ערעורים שיוגשו לאחר 
 האיגוד לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. בנסיבות יוצאות דופן אשר יישקלו ע"י מנכ"ל

הערעור יטופל ע"י מנכ"ל האיגוד, אשר רשאי למנות מומחה או מומחים מתחום האופניים או המשפט  
 לוועדת הערר, או לטפל בערעור בעצמו. 

בערעור לא יטפל אף אדם אשר היה מעורב בצורה כלשהי בהחלטת ועדת הסגלים, או כל אדם שיש  
 וכב שהושפע מההחלטה.לו קשר אישי לר 

 הודעה על דיון בערעור וזכות נוכחות  9.4

במועד המוקדם ביותר האפשרי, הערעור יישמע בדיון. מנכ"ל האיגוד יודיע לספורטאי ולמאמנו   9.4.1
על המועד והמיקום של הדיון. הודעה תמסר גם לחברי וועדת הסגלים ולכל ספורטאי )"צד שלישי"(  

 ישיר מההחלטה בערעור. הדיון יכול להתבצע בשיחת וידאו.  שעשוי להיות מושפע באופן 

צד שלישי רשאי להשמיע את עמדתו בדיון וינתנו לו זכויות שוות לאלה של המערער. מנכ"ל   9.4.2
האיגוד רשאי לזמן לדיון את יו"ר ועדת הסגלים כדי להשמיע את עמדתו אם הוא סבור שיש בכך כדי  

 לסייע בקבלת החלטה. 

 

הכרעה בערעור, האיגוד יימנע מכל פרסום נוסף בנוגע לבחירה הכפופה לערעור, אך  עד ל 9.4.3
הפרטים שכבר פורסמו עד למועד הגשת הערעור יישארו בעינם עד להכרעה. האיגוד רשאי להמשיך  

 בהכנות של הרוכבים שנבחרו ואינו מחויב לתמוך בהכנה של הרוכב המערער. 

ה של וועדת הסגלים. מסיבות של הוגנות ויעילות, לצד  ההחלטה בערעור עשויה לשנות את ההחלט
 שלישי לא תהיה במקרה כזה זכות ערעור. 

 הדיון בערעור  9.5

הדיון יתנהל בהתאם לדרך שתוגדר ע"י מנכ"ל האיגוד ו/או המומחים שמינה בהתאם לשיקול דעתם,  
 לרבות דיון בהיעדר הצדדים על בסיס עמדות הצדדים שיוגשו בכתב. 

 ור רשאי להיות מיוצג ע"י אדם אחר לפי בחירתו. כל צד לערע

ההחלטה, לרבות סיכום קצר של הנימוקים לה, תתוקשר לספורטאי ולכל הצדדים בעל פה ביום בו  
שעות מתום הדיון. במקרה של נסיבות שמונעות קבלת   48התקיים הדיון, ותתוקשר בכתב בתוך  

 ים ויעדכן על המועד הצפוי להחלטה. החלטה מיידית, מנכ"ל האיגוד יסביר את הנסיבות לצדד 

ודיות לגבי ההליך. למעט כמוגדר במסמך זה, אף צד  האיגוד, הספורטאי וכל צד שלישי ישמרו על ס 
לא יתבטא באופן פומבי בנושא ולא יחשוף את תוכן הערעור או הדיון או כל מידע אחר לגבי ההליך.  

באופן מלא או חלקי באופן ובמידה   האיגוד רשאי לפרסם את ההחלטה במקרה של קבלת הערעור 
 הנדרשים כדי ליידע את כל בעלי העניין לגבי מצב הליך הבחירה לתחרות. 

 

 עדכון  10

מסמך זה יעודכן באופן תקופתי על מנת לוודא שהוא לוקח בחשבון כל שינוי בחוקים ובתקנונים   10.1
 או משוב שיתקבל. 

 


