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 אושר   24.11.21- פרוטוקול ישיבה מה החטלה:   .1

 מעקב אחר משימות לביצוע מישיבות קודמות .2

 הסתיים טיפול: 

 יואב יתנדב  –לחפש מתנדב מתאים לתיאום לוגיסטיקה באליפות אירופה  -

 בתהליך: 

   -  ולפרסם אותה  2022בתכנית לשנת שעלו במשוב מאמני מועדונים  לכלול התייחסות לנקודות    - -

 בתהליך, כולל הליך בחירת רוכבים לתחרויות מטרה והליך מיון מועמדים למעמד ספורטאי בצה"ל 

ליצור יותר הזדמנויות לתקשורת בין מאמני הנבחרות למאמני המועדונים, לרבות מפגש רבעוני בו כל    - -

 ירדן יקבע מפגש  –  מאמן נבחרת יעדכן על תכנית הנבחרת
מאמני הכביש וההרים הציגו תכנית   – השנים הקרובות שתוצג בישיבה הבאה 3- תכנית לכל מאמן נבחרת יכין  -

 בישיבה הקודמת, סטיב יציג בישיבה הבאה 
ולבדוק את מידת מיקודם בהשגת הקריטריון לאליפות העולם וביצוע טוב   ISN/ICAלתקשר עם צוות   -

 ISNסטיב בקשר עם צוות  –  באליפות.

 מסמך הליך מיון מועמדים למעמד ספורטאי בצה"ל . 3

 , שהוכן עם מאמני הנבחרת ונשלח בדוא"ל מראש ירדן סקר את המסמך המוצע

 אושר  : המסמךהחלטה 

 

 ספורטאי בצה"ל לשנתון הגיוס הקרוב. דירוג מועמדים למעמד 4

בנות(   3- בנים ו 22ירדן הציג את המועמדים והנתונים האובייקטיביים לגבי כל מועמד. שנתון עם מספר שיא של מועמדים )
תומר ויובל סקרו את המועמדים ונתנו המלצה    בנים בכל הדיסציפלינות. 10-מהם רבים ראויים לעומת מכסה צפויה של כ

 , בהתבסס על ביצועים בתחרויות בחו"ל, מבדקי וואטבייק, שיפור לאורך השנה ונתונים נוספים. ל דיסציפלינהעל דירוג בכ

 לאחר שתומר ויובל עזבו את הישיבה, הוועדה דירגה את המועמדים בכל דיסציפלינה. 

 ירדן ישלח רשימה סופית לאישור בדוא"ל על בסיס הסיכום בישיבה.לפעולה: 

 

 2022בחירת רוכבים לתחרויות מטרה בשנת  . הליך  5

ירדן סקר את הליך הבחירה המוצע, המבוסס על ההליך שקיים באיגוד האופניים הבריטי, עם התאמות לסביבה 

 הישראלית, לרבות המטרות, הקריטריונים, הרכב וועדת הסגלים ומועדי הבחירה לכל אליפות. 

דה. סוכם כי ירדן, בתפקידו החדש כמנכ"ל, לא יקח חלק  הוועדה ביקשה להוסיף הליך ערעור על החלטת הווע 

 בהליך הבחירה, ויוכל לטפל בערעורים על החלטת הוועדה.



 ירדן ישלח מסמך הליך בחירה מעודכן כולל אפשרות ערעור לאישור בדוא"ל. לפעולה:  

 

 

 6. המלצה על מאמנים לאומיים ל - 2022-2024

ירדן הסביר שקיצוץ משמעותי בתמיכות  משרד הספורט לאיגוד בשנת  2022  עלול   לחייב צמצום משרות מאמני 

 נבחרת.

 יואב: צריך לעשות מאמץ לשמור על מאמן נבחרת לכל מגדר, זו צריכה להיות עדיפות

 סטיב: תכנית הנשים בכביש לא מתפתחת מספיק מבחינת כמות הרוכבות או רמתן. 

 שני: מסכימה שתכנית הנשים כביש צריכה "דחיפה" כד י להתקדם. 

 יואב: בלי מאמן או עם מאמן עסוק לא יעזור לקדם את הנבחרת. 

סטיב: כרגע הגרעין של רוכבות הכביש הוא  6  רוכבות. צריך לעבוד עם הנערות והקדטיות כדי לפתח אותן. נכון  

 לעכשיו אפשר להסתדר עם מאמן אחד לגברים ולנשים אבל כשנתקדם נצטרך עוד מאמן. 

ירדן: מעשית, אפשר ל תת לסטיב ולאחד המאמנים לנהל תכנית משותפת לגברים ולנשים במסלול ובכביש , או  

 לפרסם קול קורא למאמני נבחרות כביש .

לפעולה:  ירדן ישוחח עם איל ונני להבין מה המשאבים שעומד ים לרשות נבחרת הנשים בכביש ואז ניתן יהיה לקבל  

 החלטה אם ללכת על תכנית משותפת לגברים ולנשים  במסלול ובכביש , או לפרסם קול קורא למאמני נבחרות כביש .

   

 . מרוצי מסטרס 7 

סטיב העלה את נושא מרוצי המסטרס לאחר ששמע שאין מרוצים לקטגוריות המסטרס. ירדן הסביר שהאיגוד יזם  

לרוכבי עילית, נוער וקדטים על מסלולים ברמה טכנית גבוהה    XCOאת "גביע המדינה" במטרה לקיים תחרויות  

י מקצי הגביע, ומועדונים רשאים המקבילה לרמה בינלאומית. מארגנים רשאים להוסיף מקצי מסטרס לפני או אחר 

 לארגן תחרויות נוספות לכל הקטגוריות לבחירתם.

 מרוצי הגביע )כולל אליפות ישראל( יכללו מקצי מסטרס.  6- מ   4, לפחות  2022בעונת  

 


