
 8.2.22ישיבת ועדה מקצועית  

 זום 

 רשם: ירדן גזית 

 נוכחים: יואב בר, אופיר גל און, שני בלוך דוידוב, ירדן גזית 

 נעדר: סטיב מקיואן )במחנה אימון בספרד(

 4.1.22-אושר פרוטוקול הישיבה מה .1

 משימות מישיבות קודמות מעקב  .2

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

תכנית  , הליך בחירת רוכבים לתחרויות מטרה והליך מיון מועמדים למעמד ספורטאי בצה"לפורסמו 

רת  והתייחסות לנושא התקשו, 2022-שנתית תפורסם בשבועות הקרובים כעת כשאושר תקציב האיגוד ל 

 בין מאמן נבחרת למאמן מועדון, רוכב נבחרת והורה. 

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

 להצגת התכנית השנתית בשבועות הקרובים   ירדן יקבע מפגש – מאמן נבחרת יעדכן על תכנית הנבחרת 
ולבדוק את מידת מיקודם בהשגת הקריטריון לאליפות העולם וביצוע טוב   ISN/ICAלתקשר עם צוות   -

 בו מתקיימות גם פגישות תיאום עם צוות הקבוצה.  ISNנמצא במחנה אימון של  סטיב  – באליפות. 

 קול קורא למאמני נבחרות כביש והרים. .3

והוועד המנהל לא   2021בסוף   ירדן מציג את הנושא: מכיוון שתוקף ההסכמים של מאמני נבחרות הכביש וההרים פגו
ובמקביל  2022רוצה לקבל החלטות מהותיות מסוג זה עבור הוועד הבא, הסכמים עם המאמנים הוארכו עד אפריל 

במרץ כך שינהלו את הליך המיון והבחירה יהיו הוועד החדש או מי  20-עלינו לפרסם קול קורא. ההגשה תהיה עד ה
 לו כמובן לגשת לקול הקורא. שמונו מטעמם. המאמנים הנוכחיים יוכ

החלטה: נייטרליות "מוגברת" היא יתרון אך לא תנאי סף, הוועד  ירדן סוקר את הקול הקורא. דיון בנושא הנייטרליות.  
 הבא יחליט איזה משקל לתת ליתרון זה. 

 החלטה: מאשרים את נוסח הקול הקורא. 

 ם יהיה אחר. ירדן אומר שתהיה חפיפה מסודרת. שני שואלת לגבי חפיפה בין המאמנים היוצאים למאמן הנכנס, א

 סקירה כללית:  .4

 ירדן נותן סקירה כללית על מצב הנבחרות והתחרויות ועל השינויים הצפויים בוועד המנהל.  

אליו צורפו שני רוכבי נבחרת   ISN, סטיב נמצא במחנה אימון של ISNבמסגרת שיתוף הפעולה בין האיגוד לבין  -
 מסלול שאינם רוכבי הקבוצה.

 לגבי מחנה אימון בפורטוגל צפויות השבוע  UEC-תשובות מה -

מבחני התמיכה החדשים של משרד הספורט לאיגודים ואגודות מחייבים דיון בנושאי התאמת התקנון למבחנים.   -
ק אם השתתפו באליפות ישראל, בחלק  ומעלה ר 14מועדונים מקבלים ניקוד על רוכבים מגיל   –לדוגמה 

ובאיגוד  8מהענפים והקטגוריות נצטרך להגדיר מוקדמות לאליפות ישראל. דוגמה נוספת, ניקוד ניתן לבנות מגיל 
 . 9ניתן להתחרות כיום רק מגיל 

עבור   XCCירדן יכין הצעה למוקדמות אליפות ישראל והצעה לקטגוריות צעירות שיהיו ידידותיות ולא תחרויות  לפעולה: 
 . 8ילדות בגיל  

 בינלאומיות ואליפויות ישראל לחברי הוועדהתחרויות לשלוח תאריכי  : לפעולה 



 תמיכה המבחני את שלוח לאופיר : ל פעולה ל

 בהרים, כביש ומסלול בפורטוגל  לנוער U23-אירופה ויואב מסייע בלוגיסטיקה לאליפות  -

 שני: היעדר פעילות נבחרת נשים יצרה נזק שיש לשקם, גם במורל של רוכבות הנבחרת.  

 ירדן מציין שיש פעילות של נבחרת הכביש בוולודרום. 

 המנטלית.שני אומרת שצריך גם פעילות על הכביש. הרוכבות צריכות את התמיכה זו, גם ברמה 

 : ירדן ישוחח עם ניב לגבי התנעת פעילות גם בכביש. לפעולה 

 

 


