
 

 

 
 
 

 2021 דצמבר

EYOF 2022   סלובקיה: אופני כביש קדטים וקדטיות 

, יתקיימו 2022ביולי  24-30-( שיתקיים בסלובקיה בEYOFבמסגרת הפסטיבל האירופי האולימפי לקדטים )

  2007-ו 2006מרוץ אופניים נגד השעון ומרוץ אופני כביש בהם ישתתפו רוכבות ורוכבים ישראלים ילידי  

. מסמך זה מפרט את דרך בחירת הרוכבות והרוכבים. במסגרת משלחת של הוועד האולימפי בישראל

 המסמך מנוסח בלשון זכר אך מכוון לרוכבות ולרוכבים. 

 מספר הרוכבים והרוכבות 

רוכבות אשר יעמדו בתנאי הסף בהתאם לדרכי הבחירה. מספר הרוכבים יוגדר ע"י   3- רוכבים ו 3ייבחרו עד 

 ועד האולימפי. הו

 תנאי סף 

 כדי להשתתף, על הרוכב/ת לעמוד בכל תנאי הסף הבאים: 

 . EYOF-ניסיון קודם בתחרות בינלאומית בכביש לקדטים/ות טרם היציאה ל .1

העברת המלצת מאמן/ת, צילום דרכון + תמונת פספורט וציון התחרויות הבינלאומיות בהן  .2

 . EYOF-ההרוכב/ת השתתף/ה או מתכוון/ת להשתתף לפני 

עמידה בתנאי הסף לחברות בנבחרת ישראל, בנהלי הנבחרת ובקוד האתי, השתתפות סדירה   .3

ועקבית בתחרויות בישראל ובפעילות הנבחרת, שיתוף פעולה והישמעות להוראות הצוות  

 המקצועי, התנהגות ספורטיבית באימונים ובתחרויות.

 ייבחרו.השתתפות במחנה אימון בשבוע הראשון של יולי לרוכבים ש .4

 רוכבים שלא יעמדו באחד מתנאי הסף הנ"ל לא ייבחרו לייצג את ישראל בפסטיבל. 

 דרכי הבחירה 

. רוכבים שייבחרו יידרשו להשתתף במחנה אימון בשבוע 2022ביוני  30- בחירת הרוכבים תעשה עד ה

 הראשון של חודש יולי.

שתורכב ע"י יו"ר הוועדה המקצועית, חבר ועדה מקצועית והמנהל   ת סגליםהבחירה תעשה ע"י ועד

המקצועי של האיגוד, על בסיס המלצת מאמני נבחרת הכביש וטבלת ניקוד על בסיס ההגדרות להלן. הוועדה 

 רשאית לבחור לפי מיטב שיקול דעתה ואינה כפופה רק לטבלת הניקוד ולהמלצת המאמנים. 

 ופן הבא:רוכבים יצברו "ניקוד שלילי" בא

ק"מ במסלול, וכל מרוץ נגד   2תוצאות באליפות ישראל נגד השעון, אליפות ישראל ברדיפה אישית  •
 2022 –   2021השעון נוסף בלוח האירועים של איגוד האופניים בעונת 

o   נקודה אחת עבור מקום ראשון, שתי נקודות עבור מקום שני וכן הלאה, כאשר מקום
 נקודות  10עשירי ומטה יצבור 

o 2-יקוד מאליפות ישראל נגד השעון יחולק בהנ 
o  התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב ייחשבו. אם יתקיימו  2מרוצים,   3או  2אם יתקיימו

 התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב ייחשבו. 3מרוצים,  3-למעלה מ

ראל  ובאליפות יש 2022-2021תוצאות במרוצי כביש בלוח האירועים של איגוד האופניים בעונת  •
 רב, אלימינציה, סקראץ' ומרוץ נקודות( -מסלול )קרב

o   נקודה אחת עבור מקום ראשון, שתי נקודות עבור מקום שני וכן הלאה, כאשר מקום
 נקודות  10עשירי ומטה יצבור 

o 2-הניקוד מאליפות ישראל כביש יחולק ב 
o  תחשב לא יותר מתוצאה אחת מאליפות ישראל מסלול 



 

 

 

 

o 3  ביותר של כל רוכב ייחשבו התוצאות הטובות 

תחרויות( יצבור  3אם יתקיימו עד  2תוצאות נג"ש )או    3תוצאות בכביש או  3- רוכבים עם פחות מ •
 נקודות עבור כל תוצאה חסרה.  11

 הרוכב עם מספר הנקודות הנמוך ביותר ידורג ראשון, וכן הלאה •

 

 


