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30/1/2020 

  בקשה לזימון ליום המיונים ולנבחרת ישראל 2020

פקידים בענף: הרנן וסרמן, יניב הכט, אור כהן,  המורכב מחמישה בעלי תתופעל על ידי צוות  2020ישראל נבחרת 
  מקצועית של התאחדות הטיפוסמנהלת  – בס קעל יד רתם יע עבודת הצוות מנוהלת  סימון טרבקין.  רועי פלגי ו 

  . בישראל 

מאפשרת  חברות בנבחרת   . אל מדינת ישראל והתאחדות הטיפוס בישרשל הינה הנבחרת הייצוגית ראל נבחרת יש
. מטרת  )IFSC  )International Federation of Sport Climbing - השתתפות בתחרויות רשמיות בינלאומיות של ה

, לשמש מענה לשאלות  יותהנבחרת בתחרויות בינלאומ   ת לוגיסטית ומקצועית לספורטאי הנבחרת היא לתת מעטפ
כאחד. השנה אנחנו יוצאים   רותית ולספורטאים הבכירים לת דרכם התחלספורטאים בתחי בירוקרטיות ומקצועיות  

אנו שואפים לתת את    לקדם את ספורטאי הטיפוס וענף הטיפוס בדרכם התחרותית,נה וחדשה על מנת  לדרך שו
  זמנים לפנות אלינו בכל שאלה דרך המייל:  המענה המתאים לכל ספורטאי בכל מצב ואתם מו

Israelclimbingteam@ilca.org.il  

 2020קבלה לנבחרת ישראל 

  המקצועי  ההישגי  לכיוון  ישראל   נבחרת את  להצעיד  תוך כוונה נקבעו  לנבחרת   לקבלת ספורטאים הקריטריונים 

  2019 נבחרת של בקריטריונים  להתחשב  מתחייבים  אנו  כן ועל  תהליך  שזהו  מבינים  אנו   בהתאם. עם זאת, ועודכנו

  . מסמך הקריטריונים) ף (מצור

  

  : תהליך הקבלה לנבחרת 

 : הרישום למלא את טופס מתבקשים  2020לקחת חלק בנבחרת   םהמעונייני אים ספורט .1

https://forms.gle/RfVENcV33i5s94qy5      

בחינת   לאחר  ,מצוות הנבחרת  על כךדעה יקבלו הו ,  2020לשנת פורטאים העומדים בקריטריונים  ס  .א

     מיום המיונים.  ויהיו פטורים , טופס הרישום

  יונים יקבלו הזמנה אישית ליום המ,  2020עומדים בקריטריונים לקבלה לנבחרת  אינם ספורטאים ש  .ב

    .טופס הבקשה  בחינתלאחר 

  קבלת  שליחת טופס הרישום ו ללא ולא תאושר קבלה לנבחרת  לא תתאפשר השתתפות ביום המיונים
 אישית.   הודעה
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  +)20(גילאי  :בוגריםלנבחרת  ריטריוניםק

 ראשונים) באליפות ישראל (בולדר או הובלה). מקומות 3פודיום ( . 1
 -  באליפות בוגרים (אירופה או עולם) עליון מהתוצאות יש מר שמהווה חצי עליון, או שלגצי ח . 2

 בכל מקצוע (הובלה, בולדר, ספיד).
 מהתוצאות הסופיות.עולם שמהווה חצי עליון  חצי גמר בתחרות סבב גביע . 3
  אישור ועדת חריגים . 4

  : IFSC-בחלוקה לקטגוריות לפי ה  )19-14(גילאי  נוער: לנבחרת קריטריונים

  : 0202קטגוריות נוער לשנת 

YOUTH B – 2006-2005  

YOUTH A –  2004-2003  

JUNIORS – 2002-2001  

שיתקיים בסוף השנה פודיום בתחרות קריטריון שנתית  )לשנים הבאותטריון עתידי קרי( . 1
לדוגמא, ל ספורטאי מתחרה בקטגוריה בה הוא יתחרה בשנה העוקבת (שבה כ האזרחית

 ). בולדר או הובלה. 2021יתחרו על פי הקטגוריות של שנת  2020בסוף בתחרות הקריטריון 
 באליפות (אירופה או עולם) שמהווה חצי עליון מהתוצאות הסופיות.חצי גמר  . 2
 גמר בסבב נוער שמהווה חצי עליון מהתוצאות הסופיות. . 3
 לשנה הקודמת בכל קטגוריה. אלוף ישראל . 4
 פנה בכתב לצוות הנבחרת)(יו אישור של ועדת חריגים . 5

 

 יום המיונים יתקיים ביום שבת 22.2.2020 בקיר יואב –   חיפה ( צמוד למרכז הקונגרסים)

ת  נא לציין בהערות בטופס הרישום על מנת שנוכל ליצור קשר ולתאם מועד נוסף במיד*מטפסים שומרי שבת 
 הצורך. 

 תכנית יום המיונים: 

  וחימום עצמאי   םרישו  ,: הגעה 10:00

  פתיחה והסבר : שיחת 11:00

הענפים בהם  ) לפי בולדר  בלה אווס (הועילות: כל מועמד יתבקש לטפס על מגוון מסלולי טיפפ : תחילת 11:30
  ת. ואנשי צוות הנבחר שיות עם המועמדיםהוא מתחרה. במקביל יתקיימו שיחות אי

 במהלך יום המיונים.   ת רשאי לבקש ממועמד לטפס מסלולים נוספים לצורך ביסוס החלטהצוות הנבחר  
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  ם. , מותנה בכמות המשתתפיזמנה הרשמית ליום המיוניםהשעת סיום יום המיונים: תפורסם ב

  

 

 . .202028.  –תאריך אחרון להגשת מועמדות 

  

תאריך  ל  עד   במייל  ,או הזמנה ליום המיונים לנבחרת ישראל על קבלה רשמית המועמדים יקבלו הודעה 
15.2.2020  

   

 לינק ל רישום ליום המיונים ולנבחרת 2020: 

https://forms.gle/RfVENcV33i5s94qy5  

      


