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 17-1פרוטוקול ועדת שיפוט 

 במכון וינגייט. 16/6/17הישיבה התקיימה ביום שישי 

מנכ"ל האיגוד, צקה רז, מיכאל טילקין, שחר כרמלי, יורי פודובני, גיל  –נוכחו: פבל ליסובצקי 

 שופטים. –אלבר 

 מטרות המפגש: .1

 ארגון פעילות השופטים -

 יותולחלוקת שופטים בתחר קריטריונים -

 בניית היררכית שופטים -

 גיוס והערכת שופטים -

 ניהול השופטים -

 

 הגדרות .2

 

 שופט:

 ITTFעל פי הצבעים של  –בינלאומי  -

 שופט "כתום" –מנוסה  -

 שופט "ירוק" –מתחיל  -

 רק שופט בינלאומי או "כתום". –  .T.D –מנהל תחרות 

תחרויות  2עבר קורס שופטים + עמידה במבחן + התנסות )בליווי( בלפחות  –שופט "ירוק" 

 עם משוב חיובי של המלווה. 

על מנת להגיע למבחן ולקבל הסמכה של שופט "כתום" על השופט להיות  -  שופט "כתום"

הוא  ,שלו אחרי סיום קורס שופטים שנתיים הראשונותהבמשך בעל ותק של שנתיים לפחות. 

 חישוב הבא:הלפי כל שנה נק'  10צריך לצבור 

 1נק'  –משחק ליגה 

 נק' 2 –תחרות דירוג 

   נק' 3 –יום באליפות ישראל 

נק' )חייב לשפוט גם ליגה וגם תחרות אישית( יוכל לגשת למבחן  10השופט שיצבור לפחות 

 הסמכה לשופט "כתום".

פחות משנתיים, הוא זכאי לגשת  נק' בתקופה שהיא 30לחלופין, אם השופט הירוק צבר 

 למבחן. 

 ( תקנה לשופט הסמכה של שופט "כתום". צריך לקבוע ניקודהצלחה במבחן )

 

, לפני תחילת העונה, יש לקיים מבחן לכל השופטים שצברו ותק מעל 2017בספטמבר 

 (, יקבל הסמכה של שופט כתום.צריך לקבוע ניקודשנתיים. מי שיעבור את המבחן בהצלחה )



 

 על הסמכתו. "כתום" השופט : איך שומר הלדיון בישיבה הבאה

 ? או רק להשתתף בהשתלמויות של האיגוד?עמידה במבחן "כתום" פעם בשנתיים

 נק' בשנה? 10 –חייב להיות שופט פעיל 

צריך להיות שופט תפקיד ולא תואר.  –Tournament Manager (T.D  ) – מנהל תחרות

+ עמידה TD  -תחרויות בתור עוזר ל 2ייב ללוות לפחות בינלאומי או שופט "כתום", ח

 במבחן.

 לדיון בישיבה הבאה: .3

 משכורת של השופטים:

 ליגה:

 , 200שופט ירוק 

 , 250שופט כתום 

 . 300שופט בינלאומי 

 להתייחס לנסיעות.  יש

 ש"ח, 25 -ק"מ לכיוון  25עד 

 ש"ח,  50 -ק"מ  26-50

 ש"ח )זה לא קורה הרבה(.  75-ק"מ  50-מעבר ל

 :משחקי דירוג

 ,300 - שופט ירוק

 ,350 – שופט

 .400 – שופט בינלאומי

 ש"ח לשופט ראשי. 100תוספת 

 , חוץ מיום שישישעות 8-10יום שלם  -אליפות ישראל 

 ,350 -שופט ירוק 

 ,400 –שופט כתום 

 .500 –שופט בינלאומי 

 פר שעה 7.5%שעות +  10-מעבר ל

 תוספת נסיעות כפי הוגדר קודם.

 חלק מהיום –אליפות ישראל 

 פר כל שעה.  7.5%שעות( פחות  10משכורת יומית )

 



 שופטים בינלאומיים: .4

 שופטים בינלאומיים פעילים: צקה רז ויורי פודובני. 2כעת יש באיגוד 

 הם אחראים על בניית תכנית הכשרת השופטים והעברת קורס מדריכים.

 אחראים על בניית המבחנים לשופטים.הם 

 הם משמשים כשופטים ראשיים בתחרויות שונות וכשופטים בתחרויות בינלאומיות בארץ.

 .ITTFיורי מתבקש להעביר לאיגוד את התעודה של 

כשופט פעיל ולפעול להסדרת הסטטוס אם   ITTF-צקה מתבקש לברר את הסטטוס שלו ב

 וד.יש צורך. צקה מתבקש לעדכן את האיג

האיגוד מעוניין להרחיב את מניין שופטים בינלאומיים. יורי מתבקש לבדוק מתי יתקיים מבחן 

 ולהביא המלצות מה תהליך ההכשרה של שופט או שניים נוספים.  ITTFהבא של 

 

 רשם: מיכאל טילקין


