קריטריונים לבחירת שחקני נבחרת הנוער לקראת אליפות אירופה 2016
(הנבחרת תורכב מארבעה שחקנים)
 .1אלוף ישראל לגילאי  18יחידים לשנת  ,2016ייכנס להרכב הנבחרת.
 .2תחרויות הדירוג (רנקליסט) סיבוב  2ו 3-בלבד ,גילאי  - 18דרג א':


שני המדורגים הראשונים על פי סיכום שתי התחרויות יבטיחו את מקומם בנבחרת
לאליפות אירופה.

** במידה וקיים שוויון בתוצאות בין שני שחקנים במשחקי הדירוג (סיבוב  2ו,)3-
לדוגמא:
שחקן א' שזכה במקומות  1ו 4-ושחקן ב' זכה במקומות  2ו ,3-אזי השחקן שהעפיל
לשלב גבוה יותר באליפות ישראל  2016לגילאי  18יחידים ייכנס להרכב הנבחרת.
** במידה והפסידו באותו שלב ,השחקן שזכה באחת משתי התחרויות במקום "בכיר
יותר" ייכנס להרכב הנבחרת .לדוגמא :במקרה זה מקומות  1ו 4-עדיפים על מקומות 2
ו.3-
** במידה וקיים שוויון מוחלט בין השחקנים ,לדוגמא :שחקן א' זכה במקומות  1ו3-
ושחקן ב' זכה במקומות  3ו 1-ובאליפות ישראל  2016ליחידים  -גילאי  18הפסידו באותו
השלב  -יקבע מאמן הנבחרת מי מבין השניים ייכנס להרכב הנבחרת.
** במידה וקיים שוויון מוחלט בין השחקנים ,לדוגמא :שחקן א' זכה במקומות  1ו3-
ושחקן ב' זכה במקומות  3ו 1-ובאליפות ישראל  2016ליחידים  -גילאי  18אחד
השחקנים לא השתתף מכל סיבה שהיא ,השחקן אשר השתתף באליפות ישראל ייכנס
להרכב הנבחרת.
 .3במידה ואלוף ישראל  2016ליחידים לגילאי  18יהיה אחד משני השחקנים שדורגו
ראשונים במשחקי הדירוג סיבובים  2ו ,3-מאמן הנבחרת  +המנהל המקצועי יקבעו
את זהות השחקן השלישי בנבחרת.
 .4השחקן הרביעי ייבחר ע"י משחקי מבחן אותם יקבעו מאמן הנבחרת  +המנהל
המקצועי :תאריך ,מקום ובאיזו שיטה.

***מצ"ב מסמך קריטריונים להשתתפות במשחקי המבחן
 .5ההשתתפות בכל אימוני הנבחרת הינה חובה ומהווה תנאי להיכלל בה ,אלא באם
ניתן לשחקן שחרור ע"י מאמן הנבחרת.
 .6מקרים חריגים יילקחו בחשבון .מאמן הנבחרת  +מנהל מקצועי ינמקו את החלטותיו.
**** מצ"ב מסמך ניקוד לתחרויות הדירוג.

קריטריונים לבחירת שחקני נבחרת הקדטים לקראת אליפות אירופה 2016
(הנבחרת תורכב משלושה שחקנים)
 .1לאור המצב לפיו באליפות ישראל משתתפים שחקני הקדטים בשני גילאים שונים
( )15/13לא ייחשב אלוף ישראל לגילאי  15ליחידים לשנת  2016כקריטריון
להבטחת מקום בנבחרת.
 .2תחרויות הדירוג (רנקליסט) סיבוב  2ו 3-בלבד ,גילאי  - 15דרג א':
שני המדורגים הראשונים על פי סיכום שתי התחרויות יבטיחו את מקומם
בנבחרת לאליפות אירופה.
** במידה וקיים שוויון בתוצאות בין שני שחקנים במשחקי הדירוג (סיבוב  2ו,)3-
לדוגמא :שחקן א' שזכה במקומות  1ו 4-ושחקן ב' זכה במקומות  2ו ,3-אזי השחקן
שהעפיל לשלב גבוה יותר באליפות ישראל  2016ליחידים ייכנס להרכב הנבחרת רק
במידה ושיחקו באותו גיל.
** במידה והפסידו באותו שלב או לא שיחקו באותו גיל ,השחקן שזכה באחת משתי
התחרויות במקום "בכיר יותר" ייכנס להרכב הנבחרת .לדוגמא :במקרה זה מקומות  1ו-
 4עדיפים על מקומות  2ו.3-
** במידה וקיים שוויון מוחלט בין השחקנים ,לדוגמא :שחקן א' זכה במקומות  1ו3-
ושחקן ב' זכה במקומות  3ו 1-ובאליפות ישראל  2016ליחידים שיחקו באותו הגיל
והפסידו באותו השלב ,או לא שיחקו באותו הגיל  -יקבעו מאמן הנבחרת  +מנהל
המקצועי מי מבין השניים ייכנס להרכב הנבחרת.
** במידה וקיים שוויון מוחלט בין השחקנים ,לדוגמא :שחקן א' זכה במקומות  1ו3-
ושחקן ב' זכה במקומות  3ו 1-ובאליפות ישראל  2016ליחידים אחד השחקנים לא
השתתף מכל סיבה שהיא ,השחקן אשר השתתף באליפות ישראל ייכנס להרכב
הנבחרת.
א .השחקן השלישי ייבחר ע"י משחקי מבחן אותם יקבעו מאמן הנבחרת +
מנהל מקצועי :תאריך ,מקום ובאיזו שיטה.

***מצ"ב מסמך קריטריונים להשתתפות במשחקי המבחן
ב .ההשתתפות בכל אימוני הנבחרת הינה חובה ומהווה תנאי להיכלל בה ,אלא
באם ניתן לשחקן שחרור ע"י מאמן הנבחרת.
ג .מקרים חריגים יילקחו בחשבון .מאמן הנבחרת ינמק את החלטותיו.

**** מצ"ב מסמך ניקוד לתחרויות הדירוג.

קריטריונים להשתתפות קדטים/נוער במשחקי המבחן לקראת אליפות אירופה 2016

 .1בכדי להשתתף במשחקי המבחן ,חייב שחקן לסיים לפחות פעם אחת ב 7-המקומות
הראשונים במשחקי הדירוג  1או  2או  – 3דרג א' (גילאי .)18/15
 .2בכדי להשתתף במשחקי המבחן ,חייב שחקן להעפיל לשלב גבוה יותר באליפות
ישראל ליחידים ( 2016במידה ושיחקו באותו הגיל) או לסיים במקום גבוה יותר
באחד ממשחקי הדירוג – דרג א' סבב  1או  2או  3משחקן אחר המועמד.
*קדטים – אליפות ישראל ודירוג ,רק גילאי  .15נוער – אליפות ישראל ודירוג ,רק
גילאי .18
 .3במידה ורק שחקן אחד עמד בקריטריונים להשתתפות במשחקי המבחן ,לא ייערכו
משחקי מבחן ושחקן זה ייכנס להרכב הנבחרת.
 .4במידה ואף שחקן לא עמד בקריטריונים להשתתפות במשחקי המבחן ,יחליטו מאמן
הנבחרת  +המנהל המקצועי כיצד לנהוג.
 .5מקרים חריגים יילקחו בחשבון .מאמן הנבחרת ינמק את החלטותיו.

מסמך ניקוד לכל תחרות דירוג – נבחרת ישראל נוער וקדטים 2015
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קביעת קריטריונים לבחירת שחקנים בוגרים (גברים/נשים) לתחרויות קבוצתיות
בינלאומיות
הוועדה דנה בקביעת נוהל לבחירת שחקנים לתחרויות קבוצתיות בחו"ל בכל
הקטגוריות (*).
הוועדה קבעה כי הליך בחירת השחקנים,יתקיים ,כמפורט להלן:
לצורך המחשה מובאת דוגמא של הליך המתייחס לבחירת שחקנים לנבחרת
בוגרים.
בתחרויות בהן ייצאו  4שחקנים:
שחקן מספר  - 1שחקן המדורג  1בדירוג הארצי (עפ"י תוכנת הדירוג)
כחודשיים לפני התחרות המיועדת – מקומו ישוריין.
שחקן מספר  - 2+3שחקנים אלו יהיו נתונים לבחירתו הבלעדית של מאמן
הנבחרת.
שחקן מספר  - 4ייבחר בתחרות מבחן שתתקיים בסמוך למועד הרישום הסופי
לתחרות הבינלאומית המיועדת .לתחרות זו יוזמנו השחקנים שייבחרו ע"י
המאמן בלבד.
שחקני נוער שידורגו בין מקומות  1-8בדירוג הארצי לבוגרים יהיה חובה
להזמינם לתחרות המבחן
בסמכות המאמן לקבוע את שיטת התחרות ואת כמות השחקנים שיוזמנו.
בתחרות יהיו חייבים להיות לפחות  3שחקנים.
בתחרויות בינלאומיות בהן ייצאו  5שחקנים:
שחקן  1ו  2המדורגים ראשונים בדירוג הארצי (עפ"י תוכנת הדירוג) כחודשיים
לפני התחרות המיועדת – מקומם ישוריין .יתר השחקנים ייבחרו באותו הליך
כפי שפורט לעיל.
(*)לגבי תחרויות מטרה שמהותן תחרות יחידים  -הקריטריונים שנקבעו בוועדה
המקצועית מיום  4.2.15לא משתנים ,למעט ששחקן הנוער יצטרך להיות מדורג בין 5
הראשונים כדי לקבל כרטיס חופשי כשחקן מס' .4

קביעת קריטריונים לבחירת נערות לתחרויות "מטרה" קבוצתיות בינלאומיות
הוועדה דנה בקביעת נוהל לבחירת שחקנים לתחרויות קבוצתיות בחו"ל בכל
הקטגוריות (*).
הוועדה קבעה כי הליך בחירת השחקניות יתקיים ,כמפורט להלן:
לצורך המחשה מובאת דוגמא של הליך המתייחס לבחירת השחקניות:
בתחרויות בהן ייצאו  4שחקניות:
שחקנית מספר  - 1שחקנית המדורגת  1בדירוג הארצי (עפ"י תוכנת הדירוג)
לגילאי  , 18כחודשיים לפני התחרות המיועדת – מקומה ישוריין.
שחקנית מספר  - 2שחקנית זו תהיה נתונה לבחירתו הבלעדית של מאמן/ת
הנבחרת.
שחקניות מספר  - 3+4תיבחרנה בתחרות מבחן שתתקיים בסמוך למועד
הרישום הסופי לתחרות הבינלאומית המיועדת .לתחרות זו יוזמנו השחקניות
שייבחרו ע"י המאמן/ת בלבד.
בסמכות המאמן/ת לקבוע את שיטת התחרות ואת כמות השחקנים שיוזמנו.
בתחרות יהיו חייבות להיות לפחות  3שחקניות.

