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א .מבוא
מסמך זה מתייחס אך ורק לנבחרת ישראל הבוגרת בטיפוס לשנת  .2021במסמך מובאים לידיעת
הציבור באופן מרוכז מידע בדבר מבנה הנבחרת ,אמות המידה עבור קבלה לנבחרת ופירוט תהליך
בחירת ההרכבים עבור המשלחות לתחרויות  IFSCבחו״ל .מסמך זה מאגד בתוכו את כלל המידע
מכל הפרסומים הקודמים בדבר הנושאים לעיל וכולל מספר תיקונים ועדכונים.
למען הסר ספק ,מסמך זה הינו מקור המידע הרשמי מטעם התאחדות הטיפוס בישראל ומציג את
המידע העדכני ביותר בדבר הנושאים אשר מוזכרים בו .התאחדות הטיפוס בישראל שומרת לעצמה
את הזכות לעדכן את המסמך מעת לעת ככל שתמצא לנכון לעשות זאת .עדכונים במסמך יעשו
תוך התחשבות בספורטאים ובאופן הערכי והספורטיבי ביותר .עדכונים יובאו לידיעת הציבור באופן
ברור וגלוי.

ב .מבנה הנבחרת
 .1תת-ענפים .נבחרת ישראל הבוגרת בטיפוס )להלן :״הנבחרת״( כוללת בתוכה ספורטאים משני
תת-הענפים טיפוס הובלה ו-טיפוס בולדרינג.
 .2נבחרת ההובלה .כלל הספורטאים אשר התקבלו לנבחרת בזכות עמידה באמות המידה
הנדרשות בתת-ענף טיפוס ההובלה יקראו נבחרת ההובלה.
 .3נבחרת הבולדרינג .כלל הספורטאים אשר התקבלו לנבחרת בזכות עמידה באמות המידה
הנדרשות בתת-ענף טיפוס הבולדרינג יקראו נבחרת הבולדרינג.
 .4הנבחרת המשולבת .כלל הספורטאים אשר נמצאים הן בנבחרת ההובלה והן בנבחרת
הבולדרינג יקראו הנבחרת המשולבת.
 .5סגלים תחרותיים .נבחרת ההובלה מחולקת לשני הסגלים התחרותיים הבאים :סגל א׳ ו-סגל
ב׳ .באופן דומה ,נבחרת הבולדרינג מחולקות לשלושת הסגלים התחרותיים הבאים :סגל א׳,
סגל ב׳ ו-עתודה צעירה .משמעות הסגלים ואמות המידה לצורך קבלה לכל אחד מהם ,מפורטות
בחלקים ג .ו-ה .של מסמך זה.
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ג .אמות המידה עבור קבלה לסגלי הנבחרת.
 .1נבחרת ההובלה .אמות המידה לצורך קבלה לנבחרת ההובלה הן כלהלן:
 .1.1עבור סגל א׳ .לצורך קבלה לסגל א׳ של נבחרת ההובלה על הספורטאי לעמוד באחד
מהתנאים הבאים:
.1.1.1
.1.1.2
.1.1.3
.1.1.4
.1.1.5

סיום במקומות  4 - 1באליפות ישראל בטיפוס ספורטיבי לבוגרים שנערכה בשנת
.2020
עליה לחצי גמר שמהווה חצי עליון )בתוצאה הסופית( בתחרות סבב גביע עולם
בהובלה שנערכה בשנת .2020
עליה לחצי גמר שמהווה חצי עליון )בתוצאה הסופית( באליפות אירופה לבוגרים
או באליפות עולם לבוגרים ,במקצה הובהלה ,בשנת .2020
סיום בשליש העליון )בתוצאה הסופית( באליפות אירופה לבוגרים או באליפות
עולם לבוגרים ,במקצה הובלה ,בשנת .2020
אישור ועדת חריגים.

 .1.2עבור סגל ב׳ .לצורך קבלה לסגל ב׳ של נבחרת ההובלה על הספורטאי לעמוד באח ד
מהתנאים הבאים:
 .1.2.1סיום במקומות  8 - 5באליפות ישראל בטיפוס ספורטיבי לבוגרים שנערכה בשנת
.2020
 .1.2.2אישור ועדת חריגים.
למען הסר ספק ,ספורטאי אינו יכול להיכלל ביותר מסגל אחד מבין שני הסגלים הנ״ל .במידה
וישנו ספורטאי אשר עומד בתנאי הקבלה ליותר מסגל אחד הוא יצורף לגבוה מבין שני הסגלים
בהתאם לסדר הבא :סגל א׳ )הכי גבוה( ,סגל ב׳ )הכי נמוך(.
 .2נבחרת הבולדרינג .אמות המידה לצורך קבלה לנבחרת הבולדרינג הן כלהלן:
 .2.1עבור סגל א׳ .לצורך קבלה לסגל א׳ של נבחרת הבולדרינג על הספורטאי לעמוד באחד
מהתנאים הבאים:
 .2.1.1סיום במקומות  4 - 1באליפות ישראל בבולדרינג לבוגרים שנערכה בשנת 2020
או בשנת .2021
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.2.1.2
.2.1.3
.2.1.4
.2.1.5

עליה לחצי גמר שמהווה חצי עליון )בתוצאה הסופית( בתחרות סבב גביע עולם
בבולדרינג שנערכה בשנת .2020
עליה לחצי גמר שמהווה חצי עליון )בתוצאה הסופית( באליפות אירופה לבוגרים
או באליפות עולם לבוגרים ,במקצה הבולדרינג ,בשנת .2020
סיום בשליש העליון )בתוצאה הסופית( באליפות אירופה לבוגרים או באליפות
עולם לבוגרים ,במקצה הבולדרינג ,בשנת .2020
אישור ועדת חריגים.

 .2.2עבור סגל ב׳ .לצורך קבלה לסגל ב׳ של נבחרת הבולדרינג על הספורטאי לעמוד באחד
מהתנאים הבאים:
 .2.2.1סיום במקומות  8 - 5באליפות ישראל בטיפוס ספורטיבי לבוגרים שנערכה בשנת
 2020או בשנת .2021
 .2.2.2אישור ועדת חריגים.
 .2.3עתודה צעירה .לצורך קבלה לסגל עתודה צעירה של נבחרת הבולדרינג יילקחו בחשבון
רק ספורטאים שנולדו בשנים  ,2001 - 2000וסיימו במקומות  12 - 9באליפות ישרא ל
בבולדרינג לשנת  .2021במידה ויש כאלה ,יבחרו מביניהם הספורטאים שדורגו בשני
המקומות הגבוהים ביותר באליפות ישראל בבולדרינג לשנת .2021
למען הסר ספק ,ספורטאי אינו יכול להיכלל ביותר מסגל אחד מבין שלושת הסגלים הנ״ל.
במידה וישנו ספורטאי אשר עומד בתנאי הקבלה ליותר מסגל אחד הוא יצורף לגבוה מבין
שלושת הסגלים בהתאם לסדר הבא :סגל א׳ )הכי גבוה( ,סגל ב׳ ,עתודה צעירה )הכי נמוך(.

ד .תכנית שנתית עבור ספורטאי הנבחרת.
 .1תכנית שנתית .לקראת פתיחת עונת התחרויות הבינלאומיות ,ספורטאים אשר התקבלו
לנבחרת ,יתבקשו לצרף מסמך אשר מציג פירוט של כל התחרויות הבינלאומיות בהן הם
מעוניינים לקחת חלק .מסמך זה יקרא ה-תכנית שנתית של הספורטאי .למען הסר ספק ,צוות
נבחרת ישראל רואה בתכניות השנתיות כבקשות בלבד ואינו מתחייב להיענות להן.
 .2הגשת התכנית השנתית .התכנית השנתית תוגש על ידי הספורטאי או מאמנו לצוות נבחרת
ישראל בכתובת המייל  .israelclimbingteam@ilca.org.ilבתכנית השנתית יצוינו שמו של
הספורטאי ,תאריך הגשת התכנית ורשימה של התחרויות בהן הספורטאי מבקש לקחת חלק.
ספורטאי אשר לא תוגש עבורו תכנית יתכן ולא יילקח בחשבון בעת קביעת ההרכבים לתחרויות.
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 .3שינויים בתכנית השנתית .ספורטאי הנבחרת ומאמניהם רשאים להגיש שינויים בתכנית
השנתית בכל עת במהלך עונת התחרויות הבינלאומית .התכנית המעודכנת תוגש לצוות
נבחרת ישראל )בכתובת המייל אשר מצוינת לעיל( ובה יצוינו בבירור השינויים ביחס לתכנית
המקורית שהוגשה .על השינויים לעמוד בתנאים הבאים:
 .3.1צירוף תחרות .צירופה של תחרות לתכנית השנתית יישקל באופן הבא:
 .3.1.1במידה ועדכון לגבי צירופה של תחרות לתכנית השנתית התקבל לפחות  35ימים
לפני מועד תחילת התחרות ,התחרות תישקל כתחרות מן המניין.
 .3.1.2במידה ועדכון לגבי צירופה של תחרות חדשה לתכנית השנתית התקבל פחות מ-
 35ימים לפני תחילת התחרות אך לפחות  14ימים לפני מועד תחילת התחרות,
העדכון יחשב כבקשה חריגה ויישקל על ידי צוות נבחרת ישראל באופן פרטני.
 .3.1.3עדכון לגבי צירופה של תחרות חדשה שהתקבל פחות מ 14-ימים לפני מועד
תחילת התחרות לא יישקל.
 .3.2הורדה של תחרות .הורדה של תחרות מהתכנית השנתית יישקל באופן הבא:
 .3.2.1עדכון לגבי הורדה של תחרות מהתכנית השנתית ,אשר יתקבל לפני מתן
התחייבות לשאת בהוצאות עבור התחרות ,כמפורט ב-חלק ו .במסמך זה ,יאושר
ללא סייגים.
 .3.2.2עדכון לגבי הורדה של תחרות מהתכנית השנתית ,אשר יתקבל לאחר מתן
התחייבות לשאת בהוצאות עבור התחרות ,כמפורט ב-חלק ו .במסמך זה ,יאושר
בכפוף לנוהל ביטול השתתפות בתחרות ,כמפורט ב-חלק ז .במסמך זה.

ה .תיעדוף למשלחות לתחרויות בינלאומיות.
 .1תיעדוף בין-סגלי בסיסי .ככלל ,לתחרויות בוגרים של ה ,IFSC-יתועדפו ספורטאי הנבחרת
הבוגרת בהתאם לסדר הסגלים )מגבוה לנמוך( :קודם סגל א׳ ,אחר כך סגל ב׳ ולבסוף
עתודה צעירה .תיעדוף זה הינו התיעדוף הבין-סגלי הבסיסי .למען הסר ספק ,התיעדוף
הבין-סגלי הבסיסי מתייחס לכל תת-ענף בנפרד.
 .2תיעדוף פנים-סגלי בסיסי .ככלל ,בתוך כל סגל לחוד ,לתחרויות בוגרים של ה,IFSC-
יתועדפו הספורטאים בהתאם לסדר תוצאותיהם באליפות ישראל האחרונה שהתקיימה
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)מגבוה לנמוך( .תיעדוף זה הינו התיעדוף הפנים-סגלי הבסיסי .למען הסר ספק ,התיעדוף
הפנים-סגלי הבסיסי מתייחס לכל תת-ענף בנפרד.
 .3תיעדוף הבסיס .התיעדוף הבין-סגלי הבסיסי והתיעדוף הפנים-סגלי הבסיסי יקראו יחד
תיעדוף הבסיס.
 .4תיעדוף מורכב .צוות נבחרת ישראל רשאי לתעדף ספורטאים לתחרויות בוגרים של הIFSC-
באופן הנוגד את תיעדוף הבסיס תוך הסתמכות על אחד או יותר מן הסעיפים הבאים:
.4.1

.4.2

.4.3

.4.4

.4.5

.4.6

.4.7

באליפויות עולם ,אליפויות אירופה ,תחרויות קריטריון בוגרים ותחרויות משולבות
)אשר מתקיימות בהן גם תחרות בולדרינג וגם תחרות טיפוס ספורטיבי( יתכן כי
יתועדפו ספורטאי הנבחרת המשולבת גם אם תיעדוף הבסיס בכל תת-ענף לחוד
שונה.
ספורטאי בנבחרת הבוגרת אשר איננו בנוסף ספורטאי בנבחרת הנוער יתכן כי
יתועדף על פני ספורטאי אשר שייך לשתי הנבחרות ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו
שונה.
ספורטאי בנבחרת הבוגרת אשר ,מסיבות שאינן בשליטתו ,נמנע ממנו לקחת חלק
בתחרויות בינלאומיות אליהן היה מיועד ,יתכן כי יתועדף על פני ספורטאי אחר
שכבר לקח חלק במספר תחרויות בינלאומיות במהלך השנה ,גם אם תיעדוף
הבסיס הינו שונה.
ספורטאי אשר הפגין יכולת שהוכרה על ידי צוות נבחרת ישראל כיוצאת דופן
בתחרות לאומית רשמית )כל תחרות אשר מאורגנת על ידי התאחדות הטיפוס
בישראל וההשתתפות בה הינה בגדר חובה( או בסימולציה רשמית של נבחרת
ישראל הבוגרת ,שנערכה לקראת תחרות בינלאומית מסוימת ,יתכן כי יתועדף על
פני ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו שונה.
ספורטאי אשר הפגין יכולת שהוכרה על ידי צוות נבחרת ישראל כיוצאת דופן
בתחרות בוגרים רשמית של ה IFSC-שנערכה בעונה הנוכחית ,ייתכן כי יתועדף על
פני ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו שונה.
ספורטאי אשר עבר עבירת משמעת במהלך תחרות לאומיות או בינלאומית
שנערכה בעונה הנוכחית או העונה הקודמת ,אשר בעקבותיה הונפק עבורו כרטיס
צהוב או אדום ,יתכן כי יתועדף על פניו ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו
שונה.
ספורטאי אשר ,במהלך משלחת לתחרות בינלאומית שנערכה בעונה הנוכחית או
הקודמת ,עבר עבירת משמעת שלא במסגרת התחרות עצמה ,שבעקבותיה הוגש
דיווח על ידי ראש המשלחת לצוות נבחרת ישראל ,יתכן כי יתועדף על פניו ספורטאי
אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו שונה.
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.4.8

.4.9

.4.10

.4.11
.4.12

.4.13

ספורטאי אשר כושרו לקראת תחרות בינלאומית מסוימת ירוד ,למשל כתוצאה
מפציעה ממושכת ,יתכן כי יתועדף על פניו ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס
הינו שונה.
ספורטאי אשר מאמנו ממליץ שלא לשלוח אותו לתחרות מסוימת ,בגלל שיקולים
מקצועיים ,יתכן כי יתועדף על פניו ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו
שונה.
ספורטאי אשר מציב מגבלות משמעותיות בבקשות שהוגשו בתכנית השנתית שלו
ומסרב להתפשר ,מסיבות שנקבעו כלא מהותיות על ידי צוות נבחרת ישראל ,יתכן
כי יתועדף על פניו ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו שונה.
ספורטאי אשר מאחר בתשלומים אותם התחייב לשלם להתאחדות ,יתכן כי
יתועדף על פניו ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו שונה.
ספורטאי אשר ביטל באופן לא מוצדק את השתתפותו ביותר מתחרות אחת
במהלך העונה ,כמפורט ב-חלק ז .של מסמך זה ,ומסיבות שנקבעו ע״י צוות
נבחרת ישראל כלא מהותיות ,יתכן כי יתועדף על פניו ספורטאי אחר ,גם אם
תיעדוף הבסיס הינו שונה.
ספורטאי שהגיש ,או הוגשה עבורו ,בקשה חריגה להשתתפות בתחרות בינלאומית
מסוימת ,בהתאם לרשום ב-חלק ו .של מסמך זה ,ובקשה זו אושרה על ידי צוות
נבחרת ישראל ,יתכן כי יתועדף על פני ספורטאי אחר ,גם אם תיעדוף הבסיס הינו
שונה.

סעיפים  .4.13 - .4.1לעיל יקראו יחדיו תיעדוף מורכב.

ו .נוהל בחירת הרכבים לתחרויות בינלאומיות.
 .1הרכב ראשוני .לקראת כל תחרות בינלאומית צוות הנבחרת יעבור על התכניות השנתיות
שהוגשו .לאחר מכן ,תוך התחשבות בתיעדוף הבסיס ובתיעדוף המורכב ,ירכיב משלחת
לתחרות הנידונה .משלחת זו תיקרא הרכב ראשוני עבור התחרות.
 .2הכרזה ראשונית .לאחר קביעת ההרכב הראשוני תישלח הודעה במייל לכלל המאמנים של
הספורטאים בנבחרת הבוגרת .הודעה זו תיקרא ההכרזה הראשונית ותכלול את ההרכב
הראשוני והערכת העלות עבור כל ספורטאי במשלחת .למען הסר ספק ,זוהי אחריות
הספורטאי לדווח לצוות נבחרת ישראל מי מאמנו ולמסור את כתובת המייל שלו לצורך
התקשרות מול הצוות .אי-קבלת ההכרזה הראשונית בעקבות אי-מסירה של כתובת המייל
לא תוכל להוות ביסוס לבקשה חריגה.
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 .3משוב להכרזה .לאחר מתן ההכרזה הראשונית ,יינתנו למאמנים לכל היותר  48שעות
להשיב באחד מן האופנים הבאים:
.3.1

.3.2

.3.3

מאמן של ספורטאי אשר כלול בהרכב הראשוני רשאי לאשר את רצון הספורטאי
להשתתף בתחרות .מתן האישור מהווה הסכמה של הספורטאי )או של הוריו,
במידה והספורטאי קטין( לשאת בעלות כפי שמצוינת בהכרזה הראשונית וזאת
תוך ההבנה כי הערכת העלות המסופקת בהכרזה הראשונית איננה סופית ועוד
יכולה להשתנות.
מאמן של ספורטאי אשר כלול בהרכב הראשוני רשאי לסרב את השתתפותו של
הספורטאי בתחרות ובכך לוותר על מקומו בה .למען הסר ספק ,שליחת סירוב
הינה סופית ולאחריה לא תינתן אפשרות לספורטאי להירשם לתחרות.
מאמן של ספורטאי בנבחרת הבוגרת אשר אינו כלול בהרכב הראשוני רשאי להגיש
בקשה חריגה לצירוף הספורטאי להרכב .על הבקשה להישלח כמכתב רשמי לצוות
נבחרת ישראל לכתובת המייל  .israelclimbingteam@ilca.org.ilעל הבקשה
להכיל את שם הספורטאי ,שם המאמן ונימוק ענייני בעד צירופו של הספורטאי
להרכב המשלחת .הן הספורטאי והן המאמן צריכים להיות חתומים על המכתב.

שלושת הסעיפים הנ״ל יקראו יחד ה-משוב להכרזה.
 .4הרכב רשמי .לאחר קבלת המשוב להכרזה ,צוות נבחרת ישראל יכריע בדבר כל ספורטאי
הנבחרת הבוגרת אשר מוזכרים במשוב .במידה וישאר מקום פנוי במשלחת ,צוות הנבחרת
יפנה באופן פרטי לספורטאים בוגרים ,אשר בתכנית השנתית שלהם הביעו רצון לקחת חלק
בתחרות .סדר הפניות יתבצע בהתאם לתיעדוף הבסיסי ויידרש מענה מהיר .לאחר קבלת
כל התשובות יפורסם לכלל המאמנים ה-הרכב הרשמי .למען הסר ספק ,ההרכב הרשמי
הינו סופי ולא ניתן לערער עליו.

ז .ביטול השתתפות בתחרות.
 .1ביטול השתתפות .ספורטאי אשר נכלל בהרכב הרשמי לקראת תחרות בינלאומיות כלשהי
רשאי לבטל את השתתפותו מכל סיבה שהיא .ביטול השתתפות יקרא רשמי אך ורק אם
הוגש לצוות נבחרת ישראל מכתב ע״י הספורטאי ,הוריו או מאמנו של הספורטאי ,אשר
מנמק את באופן ברור וענייני את סיבת הביטול.
 .2ביטול מוצדק .ביטול השתתפות יקרא מוצדק אם הוא ביטול רשמי והוא עונה על אחד או
יותר מהתנאים הבאים:
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.2.1
.2.2
.2.3

פציעה אשר מונעת מן הספורטאי לקחת חלק בפעילות מאומצת במשך תקופת
התחרות ,וזאת כל עוד הדבר מגובה באישור רופא.
אסון משפחתי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה או שניה ,כגון מוות ,פציעה או
אבחון מחלה קשה אשר מגובה באישור מגורם רשמי.
סיבת הביטול אושרה כחריגה ומוצדקת ע״י צוות נבחרת ישראל.

 .3ביטול לא מוצדק .כל ביטול אשר איננו מוצדק יקרא ביטול לא מוצדק.
 .4תשלום במקרה של ביטול .במקרה של ביטול השתתפות ,על הספורטאי לשפות את
התאחדות הטיפוס בישראל בכפוף לסעיפים הבאים:
.4.1

במקרה של ביטול מוצדק:

 .4.1.1הספורטאי יידרש לשלם  50%מההוצאות בפועל שבוצעו על ידי התאחדות
הטיפוס לצורך צירופו של הספורטאי למשלחת ואשר לא הושג עבורן החזר.
למען הסר ספק ,הוצאות אלה אינן כוללות את ההוצאות עבור הצוות המלווה.
ההוצאות עבור הצוות המלווה יתחלקו בין יתר ספורטאי המשלחת.
 .4.1.2בנסיבות מיוחדות ,מנכ״ל התאחדות הטיפוס בישראל רשאי לחרוג מסעיף
 .4.1.1לעיל ,בצירוף נימוק ענייני באשר לסיבת ההחרגה.
.4.2

במקרה של ביטול המשלחת בכללותה כתוצאה מ-״כוח עליון״:

 .4.2.1יידרש כל אחד מספורטאי המשלחת לשלם  50%מההוצאות בפועל שבוצעו
ע״י התאחדות הטיפוס לצורך צירופו של הספורטאי למשלחת ואשר לא הושג
עבורן החזר .למען הסר ספק ,הוצאות אלה אינן כוללות את ההוצאות עבור
הצוות המלווה )הספורטאים לא יישאו כלל בעלויות האלה(.
 .4.2.2בנסיבות מיוחדות ,מנכ״ל התאחדות הטיפוס בישראל רשאי לחרוג מסעיף
 .4.2.1לעיל ,בצירוף נימוק ענייני באשר לסיבת ההחרגה.
.4.3

במקרה של ביטול לא מוצדק ,הספורטאי יצטרך לשאת ב 100%-מההוצאות בפועל
שבוצעו ע״י התאחדות הטיפוס לצורך צירופו של הספורטאי למשלחת ואשר לא
הושג עבורן החזר ,כולל ההוצאות הנדרשות עבור הצוות המלווה.
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