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 פ "אורי חרל, איתן וידר, זאב קראוס :נוכחים

 
 מנדל נוימן , דרור פולק :התנצלו

 
 . קריטריונים לבחירת שחקני הנבחרות

 
  נבחרת גברים

 
  .בהתחשבלאליפות העולם ביפן  את השחקניםהמאמן יבחר 

 (הרשמה אחרי האליפות שתתאפשרבתנאי ) 3112אלוף ישראל לשנת . 1
 בהתחשב בדירוגם 'חובת השתתפות בשתי תחרויות רנקליסט ברמה א .3
 חובת השתתפות באימוני הנבחרת. 2
 תפות במחנות האימונים של הנבחרתחובת השת. 4
 

  נבחרת נשים
 

 :בהתחשבאת השחקניות לאליפות העולם ביפן  רהמאמנת תבח
 ( בתנאי שתתאפשר הרשמה אחרי האליפות) 3112אלופת ישראל לשנת . 1
 נשים  'רמה א ,טליסהתחשב בדרוג השחקניות במשחקי הרנקב. 3
 חובת השתתפות באימוני הנבחרת .2
 חובת השתתפות במחנות האימון. 4
 

  נבחרת הנוער
 

 :אליפות אירופה בהתחשביבחר את השחקנים ל המאמן
 11עד גיל לנוער  3112אלוף ישראל . 1
 'רמה א11עד גיל  תחרויות הרנקליסט  4 -דרוג השחקנים ב .3
 הדרוג הארצי  2
 חובת השתתפות באימוני הנבחרת. 4
 חובת השתתפות במחנות אימונים   . 5
 

  נבחרת הנערות
 

 .על פי קריטריונים שתקבעועל פי החלטת המאמנת 
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  יםנבחרת קדט

 
 :בהתחשבלאליפות אירופה המאמן יבחר את השחקנים 

  15לגילאי  3112אלוף ישראל . 1
 'נקליסט לגילם רמה אתחרויות הר 4 -בשני ספורטאים נוספים על פי הדרוג שלהם  .3
 12השחקן הרביעי אלוף ישראל לגיל  .2
 חובת השתתפות באימוני הנבחרת. 4
 חובת השתתפות במחנות האימון. 5
 

  טיותנבחרת קד
 

 המאמנת תיבחר את השחקניות
  15אלופת ישראל לגיל  .1
  'נקליסט נשים רמה אתחרויות הר 4 -ירוגן בשתיים נוספות על פי ד. 3
 השתתפות באימוני הנבחרת. 2
 השתתפות במחנות אימונים .4
 
 

 יש שיוויון בדרוגקביעת השחקנים בכל הנבחרות כאשר 
 

  5 -תקיימו שני משחקי מבחן הטוב מבמקרה ויהיה שוויון בנקודות הדרוג י
 .5 -במקרה של שוויון בניצחונות יתקיים  משחק שלישי הטוב מ

 בניהול שופטים רשמייםלאליפות אירופה  המשחקים יתקיימו לפני המועד האחרון להרשמה 
 .באחריות הועדה המקצועית בתאום עם המאמנים הלאומיים

 
 בישיבת הוועדה המקצועית והמאמנים הלאומיים 0931/36104 -הדיון על הקריטריונים יתקיים ב

 .עד סיכום הקריטריונים במועד זה הקריטריונים שפורסמו באתר האיגוד לא בתוקף
 
 

  אימוני הנבחרות הלאומיות
 

 אחת לשבוע במכון וינגייט בתאום אימוני הפנימיהאימוני נבחרת הגברים יתקיימו 
 .אימון ותחרות בחול על פי בחירת המאמן ומחנה. יתקיימו מחנות אימון בארץ

 
 .אימוני הנשים יתואמו עם המאמנת הלאומית בתאום אימוני הפנימייה

 
 וזאת על פי, יחידות אימון 4 ,יתקיימו בסופי שבוע אחת לחודשאימוני נבחרות הנוער והקדטים 

 11212231141-ו 312323114 -סיכום עם יניב מחנה אימון ראשון יתקיים ב
 

 .התחרויות של מתן וניקול מול הספורט ההישגי באחריות צקה רזתוכנית 
 .אורי מתבקש ללמוד את הנושא ולעקוב אחריו

 
מרינה נתבקשה להגיש את  ,בנושא הטופ טים ואבי סגל יפגשו עם יניב אשכנזי מספורט הישגי אורי

 .המלצותיה
 

בהשתתפות  ,די האיגודבמשר ,11:11למרץ בשעה  11 -ת הועדה המקצועית הבאה תתקיים בישיב
 .המאמנים הלאומיים

 
 פ"אורי חרל :רשם                                                                                                   


