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 תקציר החלטות ועדת ילדים

 מיכל ברם -יו"ר ועדה

 רן אלתרמן, שרוןעידו קצנלנבוגן, ניר יגודה, אור ברגר, אור שדות, טלי אביב, יואב ביטון,  -חברי ועדה

 מעוז

 גבריאלה פפרמן -נציגת איגוד

 

 -ארגון ופריסת תחרויות

  תחרויות בכל מחצית עונה לא צמודות אחת לשנייה. 4-5לקיים מינימום 

  במידת של האיגוד ע באזור הפעילות שלהם וסיוהקבוצות ראשי עידוד ארגון תחרויות ילדים על ידי

 .ן השתלמות מרוכזת בנושא ארגון תחרותוארגשויות המקומיות והצורך בפגישות אל מול הר

  בין הקבוצות השונות קטנות במתכונת של אימונים משותפים בים/בריכהתחרויות בדיקת שילוב 

 . יה להירשם אליהםשניתן יה

  ,לשלב תחרויות , ככל הניתן שישי ת בימייולבחון הוספת תחרולפעול לפריסת תחרויות בכל הארץ

 שליחים ילדים ונוער.

  .)להוסיף סימון מקצה על היד )מספר מסלול על גב יד ימין, מספר מקצה על גב יד שמאל 

 הרכיבה יהיו יותר טכנים חלק מהמסלולים בתחרויות פשוטים וצריך לשים דגש שמסלולי  -מסלולים

הקפות. פריסת שטיחים לספירת הקפות, למדידת זמני שחייה,  3-4וידרשו מיומנויות רכיבה. עד 

 אופניים, החלפות.

 

 -דירוג סבב אישי

  ,בעונה הנוכחית אין שינוי בהחלטה שהתקבלה לפני תחילת העונה לגבי הדירוג סבב )חברות באיגוד

  8-9תחרויות עם הניקוד הגבוה ובגילאי  5בוחרים  10-13בגילאי  תחרויות, 4השתתפות במינימום 

 תחרויות(. יש ליגה אחת הכוללת תחרויות טריאתלון ואקוותלון. 3בוחרים 

  תחרויות השנתית שהתפרסמה אינן נלקחות התחרויות אקוותלון שנוספו בהתראה קצרה לתכנית

 .(30.8.19"ל )אקוותלון חיפה על שם נועה חייט ז בחשבון בדירוג סבב

  לגבי העונה הבאה הוסכם כי הדירוג סבב בגילאים הצעירים אינו מועיל ויש להתרכז בחיבור הילדים    

   נו מספק. על כן יש לבצע חשיבה ושינוי. טרם התקבלה החלטה לענף ומעמד הפודיום בסוף תחרות הי      

  ותפורסם בהמשך.תתקבל  סופית. אשר      
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 :כביש בתחרויותי שימוש באופנ

בנוגע לגיל התחלתי בו ניתן יהיה להתחרות באופני על יד הועדה המקצועית. בעבר התקבלה החלטה 

להתחרות רק עם אופני ניתן יהיה  8-9בגילאי כביש אך הנושא לא נאכף. הוסכם שהחל מהעונה הבאה 

יבה ולהסרת חסם ל להחלטה מתייחס להיבט המקצועי והצורך בהטמעת מיומנויות רכשטח. הרציונ

 .ולא כביש י שטחילדים הצעירים אשר לרובם יש אופנהצטרפות של ה

 

 :מיני ספרינט מקצה

 ושים את צעדיהם אשר ע  14-15קיום מקצה נפרד עבור גילאי  -נושא שנמצא בבחינת האיגוד

 אתלון ונמנעים להתחרות עם בני גילם ההישגייםירהראשונים בענף הט

  מטרת התחרויות המתקיימות בבריכה היא לאפשר  -בבריכה בתחרויות ילדיםמיני ספרינט משולב

 לילדים שמצטרפים בגילאים מאוחרים או חוששים מהים לפתח ביטחון. 

כיצד לנהוג בתחרויות אלו. האם לבטל/לצמצם את מספר לעונה הבאה עלה צורך לקבל החלטה 

 עניק ניקוד לדירוג.תחרויות המיני ספרינט שמשולבות בתחרויות ילדים, האם לה

 

 :יותר הבוגריםהתחרותיים לספורטאים/ות  הצעירים מנטורים וחיזוק הקשר בין הילדיםתכנית קידום 

יחד עם עידן  תכנית מנטוריםבמטרה להעצים ולחבר בין הספורטאים הצעירים והבוגרים בענף נגבש 

  סנדק.

 

 :אליפות ישראל באילת

 אחראי על ארגון התחרות של הילדים ומתן מענה לצרכים שלהם. בבדיקת האיגוד מינוי

 התקשרות עם עסקים באילת  בוצעה - פקת כרטיס הטבות לאטרקציות באילת למשתתפי התחרותה

 פרטים בקרוב ):. והקבוצות לפעילויות באילת עבור הילדים מתן הנחהלצורך 

 

 

 דיםולליגת היל והגדלת החשיפה לענף , יחסי ציבורפרסום ברשת : 

עשים מאמצים ופעילות להגדלת החשיפה לענף הטריאתלון במדיות השונות וחיבור לקהילה. פרטים נ

 נוספים בקרוב.

 

 

 2019על החתום ועדת ילדים 
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