
  2019 ספורטיבי בטיפוס ישראל נבחרת לספורטאי  קורא קול
  

 :הבוגרים נבחרת
 והגיע   לבוגרים בינלאומיות   בתחרויות התחרה אשר ומעלה  16 בן ספורטאי  יהיה  הבכיר בסגל  ספורטאי: בכיר   סגל

 :החולפת השנה במהלך  הבאים ההישגים מן  יותר או לאחד

 לבוגרים  העולם  מאליפות ישראלי   בדירוג( הובלה /בולדרינג  /ספיד)  מקצוע בכל   מוביל 

 בודד  במקצוע – אירופה  /עולם באליפות  לגמר העפיל 

 בקומביינד  - בוגרים   אירופה /עולם באליפות גמר לחצי העפיל 

 בודד  במקצוע - עולם  גביע בתחרות  לגמר העפיל 

 בלבד  עלית  בוגרים בקטגוריית,  המקצועות באחד ישראל  באליפות  זהב מדליית 

 לאחד  והגיע  לבוגרים בינלאומיות בתחרויות התחרה אשר ומעלה 16  בן ספורטאי יהיה  א׳ בסגל ספורטאי:  א׳ סגל

 :החולפת השנה במהלך הבאים ההישגים מן יותר או

 בודד  מקצוע  –  בוגרים  עולם באליפות  עליון  שליש 
 בודד   מקצוע –  בוגרים העולם  גביע  גמר  לחצי  העפלה 
 עלית  בוגרים בקטגוריית  הארץ באליפות 2-4 מקום 

 בודד  מקצוע  – לנוער  אירופה סבב  בתחרות לגמר   העפלה 
 בודד  מקצוע  – לנוער אירופה/    עולם באליפות  עליון  שליש 

 במהלך  הבאים ההישגים  מן יותר   או לאחד  הגיע אשר ומעלה  16 בן  ספורטאי יהיה  ב׳ בסגל  ספורטאי: ב׳  סגל

 :החולפת השנה

 עלית  בוגרים בקטגוריית   המקצועות באחד ישראל אליפות לגמר   העפלה. 
 .בהתחייבויות  ועמידה המאמנים המלצת פי  על,  הלוחם בית  נבחרת ספורטאי: פארא  סגל

 2018  דצמבר

 :הבוגרת הנבחרת הרכב לגבי  הערות

 מלאה קלנדרית  בינלאומית  מקצועית פעילות  לשנת הן הסגלים  הגדרות. 

 ארבעה, הספורט  ומנהל בישראל   האולימפי הועד ידי על והוכרו  נבחרו,  הבכיר  הסגל ספורטאי מתוך  
 ספורטאים 

  
 :הנוער נבחרת
 הספורטאים  ארבעת הינם אשר, 2000-2007 םשנתוני בני  ספורטאים  יהיו  הנוער נבחרת  ספורטאי 

 והקודמים  במידה שביעי מקום   עד ,מקצוע  בכל, הארץ  באליפות  נערכה  אשר נערות / נוער קטגוריית   בכל  המובילים
  . ישראל בנבחרת   מקומם על  ויתרו או הבוגרים לסגלים נכנסו 

  השנה בתחילת  יבחרו  -הבוגרים לסגלי משויכים   הישגים סמך על  אשר 16-19 -  נוער בגילאי ספורטאים
 בתיאום ,  אלו ספורטאים   עבור. המתאים הסגל התחייבויות כל  עליהם  ויחולו להשתייך   ירצו  נבחרת לאיזו

 של  הבינ״ל  לתחרויות  מותאמת נסיעות  תכנית תיבנה -באיגוד   המקצועי והמנהל   הנוער נבחרת רכז עם

 .יחד   הנוער ושל הבוגרים
 ספורטאי 


