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פרויקט נבחרת הנוער  -5102תכנית מפורטת ועדכון שיטת המיונים
בתום הקליניקה הראשונה העונה עם המאמן חבריאל קומנס ,נערך מפגש עם ועדת הקפיצות .להלן סיכום המפגש
ותכניתה המעודכנת של הועדה בנוגע למיוני נבחרת הנוער בשנת ;5102
תכנית העבודה המוצעת לעונה הנוכחית הינה חלק ראשון בהכנת התשתית לתכנית ארוכת הטווח של הועדה-
אשר חותרת לייצר רוכבים ואולי אף נבחרת של ילדים שישתתפו באליפות אירופה עד גיל  01בשנים הקרובות.
במהלך הדיון עם המאמן הוסכם שיש לשדרג את תהליך המיונים לסגל הנבחרת כך שגם ישלב מקצי מיונים
אובייקטיביים וגם ישלב מיונים ושיבוצים בסגל בהתאם לשיקול דעתו של המאמן .נמצאה נוסחה שתאזן הן את
הצורך בשקיפות ובאובייקטיביות במבדקים -ובמקביל תאפשר למאמן לתעדף רוכבים מוכשרים ומבטיחים בהתאם
לפרסומי הועדה בעבר.
המטרה;
כפי שכבר פורסם על ידי הועדה בעבר ,במהלך העונה יתקיימו מיונים לנבחרת נוער ,ובסוף העונה תתקיים
פעילות תחרותית בעלת אופי בינ"ל -שאופייה המדויק טרם נקבע סופית -ובה תשתתף נבחרת הנוער.
השיטה:
*מבחנים אובייקטיביים שישולבו במסגרת מקצים בתחרויות דירוג לאליפות במהלך העונה הנוכחית.
*מבדקים בקליניקות המיונים של המאמן חבריאל קומנס ,כפי שהועדה כבר פרסמה בעבר לשטח.
*קליניקות אימונים לסגל הנבחרת שיבחר.
*הפעילות התחרותית עצמה;  5תחרויות בחו"ל ,בשתי נסיעות נפרדות ,ומפגש גומלין שלישי (=גמר הטורניר)
שיתקיים בישראל.
*הרוכבים הישראלים ירכבו בחו"ל על סוסים מושכרים/מושאלים והזרים על הסוסים הקבועים שלהם ,ובישראל
ירכבו הזרים על סוסים מושאלים/מושכרים והישראלים ירכבו על הסוסים הקבועים שלהם.
דגש -יהיה חשוב להדגיש ולהבטיח שלכשיגיעו רוכבי הנוער מחו"ל לתחרות הגמר בישראל -יועמדו לרשותם
סוסים ברמה טובה אשר יענו על הקריטריונים שיתפרסמו מראש על ידי הועדה ,כך שתתאפשר תחרות הוגנת.
*כל התחרויות בסדרה תהיינה גם דירוג אישי של רוכבים וגם תחרות בין נבחרות .ההערכה היא שהנבחרות
מחו"ל תהיינה אירופאיות ,וככל הנראה לא נבחרות לאומיות אלא נבחרות של מועדונים מקומיים או מחוזות
מסוימים בכל מדינה.
*במידה והדבר יתאפשר ורמת הרוכבים תהיה משביעת רצון -ימנה סגל הנבחרת בסה"כ  8רוכבים לחו"ל ב5-
נבחרות :רוכבים  0-1בסגל בנסיעה הראשונה ,רוכבים  2-8בסגל בנסיעה השנייה .בצורה הזאת ,לכשיגיעו
הרוכבים הזרים לישראל למפגש הגמר -ידרשו כל  8רוכבי הסגל הישראלי לעמוד בהתחייבויותיהם ולדאוג לסוסים
לרוכבים הזרים ,שככל הנראה יהוו  5נבחרות זרות שיתארחו בישראל למפגש הגמר.
רוכבי הסגל שירצו לטוס לתחרויות בחו"ל יתחייבו מראש ובכתב איזה סוס יעמידו לרשות הרוכבים הזרים במפגש
הגמר .רוכב שלא יעמיד סוס שיעמוד בקריטריונים שהועדה תפרסם מבעוד מועד לא יורשה להשתתף בתחרויות
כחבר סגל הנבחרת.
מועמדים לסגל הנבחרת;
כל רוכב/ת אשר טרם מלאו להם  01ואשר מדורגים ברמה של  0101לפחות1
הערה -הועדה פרסמה שבכוונתה לעודד בראש ובראשונה רוכבים מתחת לגיל  01כחלק מהאסטרטגיה ארוכת
הטווח שלה .מובהר שהצהרה זאת לא השתנתה ,ורוכבים אלו ימשיכו ליהנות מתמיכה ועידוד מתוך כוונה שיצליחו
לייצג את ישראל בתחרויות בינ"ל (עד גיל  )01כבר בשנים הקרובות .רוכבים אלו גם יתועדפו בהשתתפות
בקליניקות האימון במהלך כל השנה (גם אם לא יבחרו לסגל בשנה הנוכחית) ,כחלק מהמאמצים לשפר את רמת
הרכיבה שלהם.

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 24924
טל'8892988-29 :
פקס8892989-29:
עמותה רשומה98-225-955-4:

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax:(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

Web: www.ief.org.il
לו"ז הפרויקט;
מכיוון שאליפות ישראל תתקיים בראשית יוני ( ,)2-6/6והתכנון הוא שפעילות התחרויות הבינ"ל תתקיים לאחר
האליפות (ככל הנראה בחודשים יולי-אוגוסט-ספטמבר) -השאיפה היא לא לקיים קליניקות אימונים של הסגל עם
חבריאל כחודש לפני האליפות ,על מנת לא להתנגש בתכניותיהם של המאמנים הישראליים.
*דצמבר  -5101קליניקת מיונים ראשונה (התקיימה בהצלחה)
*מרץ  +אפריל  +מאי  1 -5102תחרויות מיונים אובייקטיביים לסגל הנבחרת -כולן במסגרת מקצי עד גיל 08
בתחרויות הדירוג לאליפות .תאריכים:
 -50/2תחרות מיוני נבחרת ראשונה
בתחרות הזאת חבריאל יהיה נוכח על מנת לראות את הרוכבים מתפקדים בתחרות אמתית ולאחר מכן תתקיים
קליניקה שלו בימים ראשון-שני (הסבר מפורט בנפרד).
ביום התחרות או למחרת ,יתאפשר לחבריאל לזמן רוכבים שנראו לו בעלי פוטנציאל להצטרף לקליניקה של אותו
השבוע על מנת שיוכל להתרשם מהם ולבחון גם אותם לסגל -במסגרת קליניקת המיונים השנייה בעונה .נא
להיערך בהתאם!
 -08/1תחרות מיוני נבחרת שניה
 -5/2תחרות מיוני נבחרת שלישית
 -51/2תחרות מיוני נבחרת רביעית
שיטת המיונים בתחרויות המבחן; מתוך  1מקצים שיוגדרו כמקצי מבחן קבלה לנבחרת ,תחושבנה רק  2התוצאות
הטובות ביותר של כל רוכב (מקסימום  2תוצאות).
*מיד לאחר ה 51/2-המאמן והועדה יוכלו לסכם את תוצאות התחרויות ובחירותיו של המאמן ולפרסם את שמות
חברי הסגל הסופיים.
*שיטת הבחירה של חברי הסגל:
 8הרוכבים שיצברו את הניקוד הגבוה ביותר מסדרת מקצי המבחן יוגדרו כמועמדים לסגל .כאמור -רק  2התוצאות
הטובות ביותר של כל רוכב/ת תיחשבנה בשקלול הנקודות שלו/ה .למאמן הנבחרת שמורה הזכות לWILD -
 CARDאחד בכל נבחרת ,כלומר מקסימום  5מתוך כלל  8חברי הסגל עשויים להיבחר על ידי המאמן -בלי תלות
בתוצאות האובייקטיביות של תחרויות המיונים .בחירה זאת של המאמן תהיה על בסיס  5קליניקות המיונים
במהלך העונה (דצמבר ומרץ) והתחרות שהוא יצפה בה ב -50/2-ובהתאם לפרסומי הועדה לשטח בעבר.
תרחיש של שוויון נקודות :במקרה שלאחר חישוב  2התוצאות הטובות של כל רוכב יהיו רוכבים בעלי מספר נקודות
זהה -תכריע חוות דעתו של המאמן מי ישובץ בסגל הנבחרת -בהתבסס על התרשמותו מהרוכבים ב 5 -קליניקות
המיונים והתחרות בה יצפה ב.50/2-
כלומר; במידה והמאמן רוצה לשבץ רוכב/ת אחד בכל נבחרת (מקסימום) ,על אף שאותם רוכבים לא הצליחו
להתמקם במקומות  0-8בחישוב תוצאות מקצי המבחן -הוא רשאי לעשות כן ,על בסיס התרשמותו המקצועית
במהלך המיונים ,כפי שהועדה פרסמה בראשית התהליך.
*בסוף יוני תתקיים קליניקת אימוני הסגל (והקליניקה השלישית בעונה) ,ובה גם יחולק הסגל לנבחרת  0ולנבחרת
 ,5לצורך הנסיעות לתחרויות באירופה.
*נבחרת  0יוצאת לתחרות  0באירופה -יולי  -5102המאמן יפגוש את הנבחרת באירופה לאימונים ולהשתתפות
בתחרות (מפגש רביעי עם המאמן בעונה).
*נבחרת  5יוצאת לתחרות  5באירופה -אוגוסט  -5102המאמן יפגוש את הנבחרת באירופה לאימונים
ולהשתתפות בתחרות (מפגש חמישי עם המאמן בעונה).
*שתי הנבחרות הזרות מגיעות למפגש הגמר בישראל (בישראל יתחרו במפגש זה כל חברי הסגל אבל תיבחר
נבחרת של  1רוכבים להתחרות בגמר מול האורחים) -ספטמבר  ,5102ככל הנראה בסוכות ,קרי בסוף ספטמבר.
המאמן יגיע לקליניקה בישראל לפני התחרות וחברי הנבחרת יתאמנו איתו לקראת הגמר (מפגש/קליניקה  6עם
המאמן בעונה).
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למען הסר ספק -יתכן שרוכב/ת ימוקם במקום ( 7לדוגמא) אך לא ישובץ בסגל אם המאמן יבחר לנצל את
זכותו ולבחור לסגל רוכב אחר שלא צבר די נקודות ולא שובץ בין  1הרוכבים המובילים 1כמובן שבמקרה
שכזה רוכב כלשהו שלא הצליח להתברג במקומות  0-1ייהנה מהחלטת המאמן וישובץ בכל זאת בסגל 1יחד
עם זאת ,המאמן לא מחויב לנצל את זכותו לבחירת  WILD CARDאחד בכל נבחרת1

