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  2021נבחרת ישראל בטריאתלון  –קריטריונים 

  

כוונות להמשך העיסוק בענף בשנים הבאות מבחינה הצהרתית ותכנונית. הגשת  –אופק הישגי  .1

המחזור האולימפי הבא וכמובן השתתפות שוטפת בתחרויות  2024-2021תכנית כללית לשנים 

ITU .במסמך זה מתייחס לחברי איגוד כולל כל התנאים כל האמור  למרחקים אולימפי או פחות

 .2021שחברותם בתוקף לשנת 

  

  :19-16נוער גילאי  .2

  מהתנאים הבאים: אחדספורטאי/ת שעמד/ה בלפחות  – זהב. 1

בשתי לנערות מהמנצח/ת  8לנערים ו % 5לסיים בזמן של % •

  .6תחרויות סבב אירופאי לנוער המוגדרות מטה, באחת מהן טופ 

  ) באליפות אירופה (מהמזנקים.)20מיקום בשליש הראשון (טופ  •

  מהתנאים הבאים: אחדספורטאי/ת שעמד/ה בלפחות  - כסף. 2

לנערות מהמנצח/ת בשתי תחרויות סבב אירופאי לנוער  8לנערים ו % 5לסיים בזמן של % •

  המוגדרות מטה.

  מיקום בחצי הראשון באליפות אירופה (מהמזנקים.) •

  

  המוגדרות לעמידה בקריטריונים: התחרויות

  קוואטריה, פורטוגל •

  קאורלה, איטליה •

  ולס, אוסטריה •

  הולטן, הולנד •

  טאבור, צ'כיה •

  ריגה, לטביה •

  בניולס, ספרד •

  

  כל תחרות תאושרר על ידי המנהל המקצועי לאחר פרסום הסטארט ליסט הראשוני.

  

  :23עד גיל  .3
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  מהתנאים הבאים: אחדספורטאי/ת שעמד/ה בלפחות  - זהב. 1

תחרויות סבב  בשתילבוגרות מהמנצח/ת  8לבוגרים ו % 5לסיים בזמן של % •

  .12אירופאי המוגדרות מטה באחת מהן טופ 

או עילית באחוזים הנ"ל ובשליש  U23תחרות אחת בגביע עולם/אליפות אירופה  •

  העליון.

  .באחוזים הנ"ל בחציון העליון WTSתחרות  •

•  .TOP 200 ITU דירוג 

  מהתנאים הבאים: אחדספורטאי/ת שעמד/ה בלפחות  - כסף. 2

תחרויות סבב אירופאי המוגדרות  בשתילבוגרות מהמנצח/ת  8לבוגרים ו % 5לסיים בזמן של % •

  מטה.

  או עילית באחוזים הנ"ל בחציון עליון. U23תחרות אחת בגביע עולם/אליפות אירופה  •

  .באחוזים הנ"ל בשני שליש העליון WTSתחרות  •

  ).23(עד גיל  TOP 300), 21(עד גיל  TOP 400 ITUדירוג  •

  

 התחרויות המוגדרות לעמידה בקריטריונים: 

  קוואטריה, פורטוגל •

  קאורלה, איטליה •

  אולשטיין, פולין •

  הולטן, הולנד •

  קוימברה, פורטוגל •

  באישור המנהל המקצועי -כל תחרות סבב עולמי  •

  באישור המנהל המקצועי - WTSכל תחרות  •

  

  עילית: .4

  

  מהתנאים הבאים: אחדספורטאי/ת שעמד/ה בלפחות  – זהב

  .130טופ  ITUדירוג  •

  להשיג פעמיים* את אחד ההישגים הבאים:  •

 8לבוגרים ו % 5רבע עליון וזמן של % -גביע עולם / א. אירופה  .א

  לבוגרות מהמנצח/ת.

לבוגרות מהמנצח/ת  8לבוגרים ו % 5שליש עליון וזמן של % - WTS .ב

  .WTSב

 מהתנאים הבאים:  אחדספורטאי/ת שעמד/ה בלפחות  – כסף
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  .250טופ  ITUדירוג  •

 להשיג פעמיים* את ההישגים הבאים:  •

לבוגרות מהמנצח/ת בגביע  8לבוגרים ו % 5שליש עליון וזמן של % .א

  עולם/אליפות אירופה.

לבוגרות מהמנצח/ת בתחרות  8לבוגרים ו % 5וזמן של %חציון עליון  .ב

WTS.  

 א'+א', א'+ב, ב'+ב.'  –*למען הסר ספק כל שילוב אפשרי יתקבל 

  

 אישור התחרויות הנ"ל ע"י המנהל המקצועי. 

  

  

  

  תחרויות טריאתלון בשנה בישראל. 4על כל הספורטאים ישנה חובת השתתפות בלפחות  .5

בתנאי זה חייבים בקבלת אישור בכתב מהמנהל המקצועי או מיו"ר ספורטאים אשר לא יעמדו 

  הועדה המקצועית.

  חובת השתתפות באליפות ישראל והוכחת כשירות: .6

 אלוף ואלופת ישראל לנוער ועילית יכנסו אוטומטית לנבחרת. 

במידת הצורך ספורטאי יידרש להוכחת יכולת ושמירה על תוצאותיו והישגיו –הוכחת כשירות  .7

 על פי תחרויותיו האחרונות. 

  לכל חריגה מהקריטריונים הבאים יש להגיש בקשה לועדת החריגים. –ועדת חריגים  .8

  

  שליחים: .9

  

  נסו לסגל כסף.גילאי נוער ומעלה יכ –באליפות עולם  12באליפות אירופה, טופ  8טופ  •

  גילאי נוער ומעלה יכנסו לסגל זהב. –אליפות עולם  10אליפות אירופה, טופ  6טופ  •

ועדת החריגים תוכל לאשר כניסה לאחד הסגלים של ספורטאי אשר הציג יכולת גבוהה בתחרות  •

  ללא קשר של אותו ספורטאי בתחרויות האישיות. WTSשליחים באליפות אירופה/עולם או 

  

הלאומי שמורה הזכות לבצע שינויים ושיקול דעתו יילקח בחשבון בכל הנוגע לחברי למאמן  .10

  הנבחרת ומצבם.

  

  כניסה ויציאה יהיו על בסיס המלצת הצוות המקצועי ובאישור יו"ר ועדה מקצועית. .11
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משמעויות כספיות : חבר נבחרת יזכה לתמיכה כספית כמפורט בקובץ "חלוקת כספים  .12

  ל אליו הוא שייך בנבחרת בשנה העוקבת לכניסתו לסגל הנבחרת.לספורטאים" לפי הסג

  

וכן  2021על כל ספורטאי בנבחרת או מאמנו חלה החובה להגיש תוכנית מקצועית לשנת  .13

  דיווחים חודשיים כל פעילותם
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  סגל נבחרת ישראל בטריאתלון: 

  עילית:

, רועי שחר שגיב, רן שגיב – זהב

 זוארץ

U23:  

רז פורדוסו, איתמר אשד, הגר כהן כליף ,גל רובננקו, רז חיים, רוני זבליק, נוגה גוטליב,  – כסף

 איתמר לבנון, רוני כהן 

  נוער:

 איליי כאסקי, דורון כספי , שירה כץ, מיקה נפתלי, אביב לוי, איה אביגד, אלון כהן.  – כסף

  

תהיה לכל הספורטאים הנ"ל ובתנאי אשר יעמדו בקריטריונים  2021רת ישראל לשנת שייכות לנבח

אשר קבעה הועדה המקצועית לשייכות לנבחרת וכן מותנה בהגשת תכנית מקצועית שנתית למנהל 

 המקצועי עם דווחים חודשיים. 

השלימו ישנם ספורטאים שטרם  2020בהתאם לסיכום הועדה המקצועית ובשל מגפת הקורונה בשנת 

 . 21/6/30ולמרות זאת אושר להם גרייס בנבחרת עד   2021את הקריטריון הדרוש לנבחרת ל 

פגישות (הראשונה כבר בחודש אפריל)  2תקיים ועדת הקבלה לנבחרת ישראל לפחות  2021במהלך 

לאישור המשך חברותם של הספורטאים בנבחרת בהתאם לעמידתם בתכנית המקצועית והתנהלות 

 מצופה מספורטאי נבחרת ישראל. מקצועית כ

  

  

  

  

  

  

 עידן סנדק  

  

 מנהל מקצועי איגוד הטריאתלון  

  


