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  נבחרת ישראלבחירת ספורטאי קריטריונים ל 

נבחרת ישראל היא הנבחרת הייצוגית הרשמית של התאחדות הטיפוס בישראל. ספורטאי הנבחרת   הסבר כללי: 
  ). IFSCבתחרויות הבינלאומיות הרשמיות המאורגנות על ידי איגוד הטיפוס הבינלאומי ( מתחרים 

על מנת לתת בית מקצועי ולוגיסטי לספורטאים ההישגיים בישראל בכל  וצוות הניהול הוקמו נבחרת ישראל
הבינלאומיים,  . ניהול מערך נסיעות לתחרויות, גביית תשלומים לגופים תחרויות בינלאומיות הנושאים הקשורים ב

  הרשמה לתחרויות, הכנה ואימונים בארץ ומעטפת תמיכה לפי צרכי הספורטאים.  

  במסמך זה נמצא הפירוט של אפשרויות הקבלה לנבחרת ישראל (בוגרים ונוער).

המשתתפים בכל תחרות, בבוגרים יהיו שני סגלים. לסגל א' יש את הקדימות  ספרמכיוון שקיימת הגבלה על 
  בבחירת התחרויות בהן ישתתפו. סגל ב' יבחרו תחרויות וישובצו על בסיס מקום פנוי. (הסבר מפורט בהמשך). 

ה מבטיחה קבלה בענף השני. כל קבלה בענף אחד אינ  –קבלה לנבחרת ישראל היא לפי ענף: הובלה ובולדרינג 
  ספורטאי צריך לעמוד בתנאי הקבלה של הענפים אליהם הוא מעוניין להתקבל.

: בכל מקום שמוזכרת ועדת חריגים הכוונה היא: צוות הנבחרת ונציגי ועדה מקצועית שימונו ועדת חריגים *
  לנושא. 

  בנות ובנים. ת גיל קיימות שתי קטגוריות נפרדות: זכר ונקבה ובכל קטגורי*המסמך מתייחס ל

  בוגרים:  –גל א ס

 פרד (בולדר או הובלה)באליפות ישראל לבוגרים בכל ענף בנ 1-4מקומות  . 1
בכל   -   חצי גמר שמהווה חצי עליון, או שליש עליון מהתוצאות באליפות בוגרים (אירופה או עולם) . 2

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

  

  בוגרים:   –סגל ב 

 באליפות ישראל לבוגרים בכל ענף בנפרד (הובלה או בולדר)  8-5מקומות  . 1
 (יוגש בכתב לצוות הנבחרת) אישור ועדת חריגים . 2

  

  לוח התחרויות האירופי משתנה משמעותית   -חברות בסגל ב' אינה מבטיחה ההשתתפות בתחרויות בין לאומיות
לכל ספורטאי. המטרה היא שכל הספורטאים   קבוע לשנה ולכן, אנו לא יכולים להתחייב למספר תחרויותמשנה 

 להם מקצועית וכלכלית.  ותהמתאיממספר התחרויות הבינלאומיות יצאו להתחרות ב
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  European cupתינתן על בסיס מקום פנוי, השתתפות בתחרויות   world cupזאת אומרת, ההשתתפות בסבבי  
  אכן יהיו כאלה.בתנאי ש בעדיפות תינתן

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

  קטגוריות נוער: 

YOUTH B –  14-15גילאי  

YOUTH A –  16-17גילאי  

JUNIORS –  18-19גילאי  

הישג מזכה כניסה לנבחרת בתחרות קריטריון שנתית שתתקיים בסוף השנה האזרחית, שבה כל   . 1
  2020ספורטאי מתחרה בקטגוריה בה הוא יתחרה בשנה העוקבת (לדוגמא, בתחרות הקריטריון בסוף  

 הסבר מפורט בהמשך המסמך. ). 2021יתחרו על פי הקטגוריות של שנת 
 שמהווה חצי עליון מהתוצאות הסופיות.חצי גמר באליפות (אירופה או עולם)  . 2
 גמר בסבב נוער שמהווה חצי עליון מהתוצאות הסופיות. . 3
 אלוף ישראל לשנה הקודמת בכל קטגוריה.  . 4
 בכתב לצוות הנבחרת) גשאישור של ועדת חריגים (יו . 5

  

  
  :הסבר כללי – לנבחרת הנוער תחרות קריטריון

  
שלא השיגו    המתאימים ביותר להשתתפות בתחרויות בינלאומיות רשמיותמטרת התחרות היא לבחור את הספורטאים 

. ההזמנה לתחרות הקריטריון מתבססת על תוצאות אליפויות ישראל לנוער, מהן  קריטריון על סמך הישגי השנה הקודמת
  יוזמנו הספורטאים לתחרות הקריטריון לנבחרת ישראל.  

  8ספורטאים, במקרים חריגים תוגדל המכסה עד   6 עד (בולדר/הובלה) הינה  ענףמכסת הספורטאים בכל קטגוריה בכל 
  ספורטאים בהחלטת צוות הנבחרת.  

גם ספורטאים שהשיגו קריטריון כניסה לנבחרת על סמך הישגים בינלאומיים יידרשו להשתתף בתחרות הקריטריון כחלק  
 בלתי נפרד מפעילות נבחרת ישראל.

  דרך המאמנים האישיים או המועדונים.   לתחרות הקריטריון יקבלו הזמנה אישיתהספורטאים 
 תוצאות אליפות   על פיו (ולא לפי קטגוריות של שני שנתונים) שלהם לפי שנתוני הלידהנבחרים  ספורטאיםה

 ישראל.
 פירוט  המשתתפים באליפות ישראל ושונות בכל ענף (בולדרינג והובלה) מספרמכסות המוזמנים תלויות ב ,

 .בהמשך
   .ספורטאי שוויתר מרצונו על השתתפות ביום המיונים לא יוכל להגיש בקשה חריגה במועד מאוחר יותר 
 יועבר לספורטאי הבא בתור באותו שנתון הלידה.   בתחרות הקריטריון  מקום של ספורטאי שוויתר על השתתפותו  
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 ענף הובלה: -בנה תחרות הקריטריון לנבחרת ישראל נוער מ
 

  שני מסלולי מוקדמות בפלאש + מסלול גמר באוןסייט.  – IFSC: פורמט תחרות התחרות מבנה 
  דקות לכל מסלול 6: זמן טיפוס

  : רק בשלב הגמר  בידוד 
 

חמשת הספורטאים בכל שנתון שסיימו במקומות הראשונים באליפות ישראל (סה"כ  : משתתפים  מספר -
 ספורטאים מכל קטגוריה) 10ייבחנו 

הספורטאים בדרוג הגבוה בשקלול תוצאות שני המסלולים לפי חישוב נקודות כמו בתחרויות   6:   עולים לגמר -
IFSC.  

 : בהובלה לנוער לנבחרת ישראל קבלה
 בכל קטגוריה   1-3מקומות   .1
   ברמת הסף שהוגדרה מראש על ידי צוות בוני המסלולים וצוות הבוחנים עמידה .2
יכולים   6-4הספורטאים במקומות  :בהחלטת צוות הבוחנים (לא לפי בקשת ספורטאים או מאמנים) :דיון נוסף .3

  קבלתם  לגביעל מנת להכריע  תנוספ  מעשית  בחינהיון אישי או שיכול לכלול רא אותו היוםב נוסףלדיון  לעלות
 לנבחרת.  

לבחינה נוספת ואו   בתחרות הקריטריוןשהשתתף ספורטאי  כל : צוות הנבחרת יכול להחליט לזמן " ג'וקר"כרטיס  .4
 קבלתו לנבחרת.   לגביראיון במהלך אותו היום על מנת להחליט 

 

 
 ענף בולדרינג: -מבנה תחרות הקריטריון לנבחרת ישראל לנוער 

 
  מסלולים.  8 –פורמט מוקדמות אליפות אירופה לנוער  התחרות:מבנה 

 שעה וחצי לכל קטגוריהזמן טיפוס: 
 שבעהיוזמנו , 20המתחרים באליפות ישראל הייתה מעל   מספרבקטגוריות בהן  משתתפים: מספר -

 חמישהספורטאים, יוזמנו  20-המתחרים היית נמוכה ממספר ספורטאים מכל שנתון. בקטגוריות בהן 
 ספורטאים מכל שנתון.

 לנבחרת ישראל בבולדרינג:  קבלה
 בכל קטגוריה   1-4מקומות   .1
 . ברמת הסף שהוגדרה מראש על ידי צוות בוני המסלולים וצוות הבוחנים עמידה .2
  8-5הספורטאים במקומות  :בהחלטת צוות הבוחנים (לא לפי בקשת ספורטאים או מאמנים): דיון נוסף .3

יון אישי או בחינה נוספת על מנת להכריע לגבי שיכול לכלול ראבאותו היום נוסף לדיון כולים לעלות י
 קבלתם לנבחרת.  

צוות הנבחרת יכול להחליט לזמן כל ספורטאי שהשתתף בתחרות הקריטריון לבחינה  :  כרטיס ג'וקר .4
  נוספת ואו ראיון במהלך אותו היום על מנת להחליט לגבי קבלתו לנבחרת. 


