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ביום שלישי  8.1פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 03:71הדר יוסף שעה  8/18/021

 
 נוכחים:

ישראל בן אפרים דביר, גלפר אלכסנדרה, , יוסי הררי, חיים ויצמן ,ס. יו"ר –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 .איגור ריכטר ,עזרא

 התנצלו:

 .יורי קוצ'ר, מירב עופריליאורה הלפרין, 

 :נעדרים

 זרצקי אירנה.

 שלום כהן מנכ"ל :משתתף
 
 

 על סדר היום:

 .2018-19אישור לוח תחרויות  .1

  דיון ואישור/דחייה הצעות לתיקונים לתקנון משנה לתחרויות וניקוד שהועלו על ידי האגודות. .2

 

 מאחר וההצעות לשינויים בתקנון משנה מרובות הוחלט להתחיל בדיון בנושא זה:

 אורי מציע שמעתה הצעות לשינוי בתקנון יועלו אחת לארבע שנים, הצעתו נדחתה.בפתיחת הזיון 

 

 להלן ההצעות שהועלו וההחלטות שהתקבלו.
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 :19-2018קביעת סגלים לתחרויות המטרה החל מעונת 

 משתתפים(. 96עליון בתחרויות בינלאומיות מסומנות, מינימום  1/3קריטריון על" )" – מיון ראשון .1

 < מעבר למיון השני.===קריטריון על" "ארבעה עשו אם פחות מ

 )סיבוב בתים + סיבוב בטבלת נוקאאוט בתחרויות מסומנות(. "קריטריון מינימום"  – מיון שני .2

   < מעבר למיון השלישי.=== "קריטריון על"או  "קריטריון מינימום"עשו ש ארבעהאם יש יותר מ

עם עדיפות  "קריטריון מינימום"או  "ריטריון עלק"דירוג ישראלי רק לאלה שעשו  – מיון שלישי .3
 ."קריטריון על"ל

"קריטריון על" עדיף על "קריטריון מינימום" כך שאם ארבעה סייפים בלבד עשו  –למען הסר ספק 
"קריטריון על" הם יהיו בנבחרת, מיון שני בא לענות על מקרים בהם פחות מארבעה סייפים עשו 

א לענות על המקרים בהם פחות מארבעה סייפים עשו "קריטריון על" ויותר "קריטריון על". מיון שלישי ב
 מארבעה יחד עשו "קריטריון על" או "קריטריון מינימום".

 .או השלישי ארבעה סייפים לנבחרת נסגרים לאחר המיון הראשון או השני

י חובת התייחסות סייף רביעי לנבחרת )קבוצות בלבד( על פי דעה מקצועית ובלהמלצה ל – שלב רביעי .4
 ( הסייפים הראשונים בדרוג הישראלי.1-6על הסייף להיות מדורג בין ששת ) .3-ו 2, 1למיונים 

 .4האיגוד להמלצה בשלב הנהלת שור של יא – שלב אחרון .5

  לא רלוונטי. 4סייפים אז שלב  3אם בתחרות המטרה יכולים להשתתף רק 

האפשרות  – 4ים וגברים כאחד, ליחידים ולקבוצות )למעט שלב הקריטריונים מתייחסים לנש –למען הסר ספק 
 להמליץ על רביעי לקבוצות ללא קריטריונים(.

קריטריון להשתתפות באליפויות אירופה ו/או עולם.  רק תחרויות בודדים, בבוגרים גביע עולם וגרנד פרי. בנוער 
הגיל הרלוונטית. ספורטאי שעשה קריטריון  גביע עולם בודדים. בקדטים סבב אירופאי. באותו מין וכלי וקבוצת

בקבוצת גיל כלשהי, הקריטריון תקף גם כלפי קבוצת גיל נמוכה יותר אבל לא להיפך. למשל ספורטאי קדט 
 שעשה את הקריטריון בגביע עולמי לבוגרים הקריטריון תופס גם לנוער וקדטים. 

  .רק מי שעבר קריטריון בבודדים יכול להשתתף גם בקבוצות
 

 דרוג ארצי. –ישראל הציע לחזור לקריטריון הישן 

 שרלי ואורי הציעו להישאר עם הקריטריון הקיים.

 התקבל ברוב קולות. –, חיים, אלכסנדרה, איגור ואפריים הצביעו עבור הקריטריון החדש יוסי
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ירוג כל אגודה תציג מספר לא מוגבל של קבוצות בכל הכלים, אך לניקוד לד :מבקשים באליפות קבוצות
 )מכל הכלים( האגודות תיכנס תוצאה הטובה מביניהם

 התקבל

נק' ,  66 = 2נק', מקום  48 = 3מקום  :קבוצות 3נקודות, לדוגמא היו  18-לשנות הפרש ל –ניקוד קבוצות 
 נק'. 84 = 1מקום 

 )ישראל בן עזרא התנגד לשינוי( נקודות 12-ההפרש ישונה ל –התקבלה ההצעה בתיקון 

 64-לבטל ניקוד לפני כניסה ל – יםבאליפות יחיד

 נדחה

 לכנוס אך ורק ביום התחרות. –לשנות מערכת כנסות על אי הגעה לתחרות 

 נדחה

להשתתף בתחרויות קאדטים בתנאי שיש להם לבוש וציוד מתאים לפי התקנון  13לאפשר לילדים עד גיל 
 לקבוצת גיל קאדטים

 נדחה

 לא רק אם יש קבוצתי. מקבלים ניקוד – דרוג בוגרים –( 7) 2סעיף 

תחרויות... ההחלטה לא תואמת קריטריונים  3תחרויות, קדטים ונוער  5. בוגרים A, GPהוחלט לאשר תחרויות 
 יש לקבל אישור מהיחידה לספורט הישגי. –לסגלים של היחידה 

 הראשונים. 16-מה – קריטריון להחזר הוצאות –( )ג( 6) 3סעיף 
 

 חמישי )בהנחה שהתחרות בשבת( הרשמות עד יום –( 9) 4סעיף 
ימים, אם מדובר בחייל שנרשם ולא הגיע לא יגבה עבורו  3יוחזרו אם הביא אישור רפואי תוך  –( 11)           
 תשלום
 מותר להשתתף באליפות ישראל גם ללא תחרות ארצית לפני, בכדי ליצור נפח וכיף לסייפים  –( )ב( 24)           

 יש להוסיף "חובה לגבי קבוצות באותו מין וכלי"()ב( 24נדחה, לגבי )

 אליפות ישראל בוגרים רומח ביום שישי

 אליפות ישראל רומח בנפרד במקום אחר

 ביחד 15-ו 11תחרות ילדים: גילאי 
 עם נוער. 13וקדטים ביחד או  13גילאי 

 ת.התחרויו 5נעבור למבנה זה בכל  –אם יצליח  –תקבע בלוח תחרות ניסיונית במבנה זה 
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 נוהל אזוריות:
 למשתתף. ₪ 10 –תשלום סמלי לאיגוד   .א

 רישום באתר. )להודיע לפחות חודש מראש(  .ב

 בתשלום האגודה המארגנת. –מנהל תחרות מטעם האיגוד   .ג

 כמו כל תחרות איגוד. –דוח תחרות מלא   .ד

 התקבל, מבקשים שסגירת הרישום תהיה יום לפני התחרות.

  :שינוי שיטת ניקוד
 .50%תחרות רגילה 

 .75%אליפות ישראל וגביע המדינה 

 נדחה

 רפסז' בנוער בוגרים בכל התחרויות.

 נדחה

 15, 13, 11במקום  14, 12, 10גילאי 

 נדחה

 נוער בוגרים ניקוד מתגלגל.

 נדחה

 אליפות ישראל קבוצות לנקד רק את שתי הקבוצות הטובות ביותר.

 נדחה

 תחרים בכל כלי ומיןבהתאם למספר המ –ניקוד דיפרנציאלי 

 נדחה

 להכניס סייף רביעי לקבוצה ללא קריטריון באישור האיגוד

 )נידון בקריטריונים, נמצאת תשובה מפורטת( נדחה

 תחרויות בינלאומיות גביע עולמי "אשר מתקיימת בהן גם תחרות קבוצות" 3דרוג נוער תיקון סופר, עוד 

 (7)2נדחה בהתאם לתיקון סעיף 

 תחרויות "בינלאומיות" סבב אירופאי "אשר מתקיימת בהן גם תחרות קבוצות" 3ן סופר, עוד דרוג קדטים תיקו

 (7)2נדחה בהתאם לתיקון סעיף 
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. אם פחות אז 32אם לשלב הבא יעלו לפחות  32אליפות ישראל וגביע המדינה נוער ובוגרים רפסאז' משלב ה 
 . אם פחות, לא יהיה רפסאז'.16רק משלב ה 

 נדחה

 .₪ 1500. תשלום בהעדר שופט שנרשם ולא הגיע ₪ 1000דר שופט מוסמך תשלום בהע

 נדחה

 מעודכן להיום. ₪ 2500אגרת בוררות ואגרת בית דין 

 התקבל )תעריף שההתאחדות לספורט קובעת(

רישום מאמנים ומדריכים באיגוד רק לאחר הצגת א. תעודת הסמכה. ב. השתתפות בהשתלמות שנתית שנתית 
 עזרה ראשונה בתוקף לכל העונה המתנהלת.  לעונה. ג. אישור

 התקבל

רישום שופטים לפי דרגתם באיגוד א. הוסמכו ע"י הגוף המוסמך במנהל הספורט ב. השתתפות בהשתלמות 
 שנתית. מעקב מעשי במהלך העונה.

 קיים בפועל )את הרמה בשלב זה קבע גרגורי גרוס(, יש לקבוע תאריך לרענון עזרה ראשונה.

 תחרות, מפעילי מחשב. הוסמכו ע"י איגוד הסיוף, השתתפו בהשתלמות שנתית. רישום מנהלי

??? 

 בקבוצות. 3הראשונים בבודדים. ו  8נוכחות חובה בטכסים של חלוקת פרסים לכל 

 8-ל 21לתקן סעיף 

 

 להעביר לקריטריונים

 השתתפות באליפות ישראל בודדים למחוק את ההסבר של סעיף ד'. 

 )ד( 23למחוק סעיף  

צבירת ניקוד בתחרות מנוקדת רק לקבוצת הגיל בה השתתף הספורטאי ועוד קבוצת גיל אחת כלפי מטה אם 
 זכאי.

שהשתתף בתחרות בוגרים וצבר ניקוד, הניקוד יהיה לו לבוגרים ונוער ולא ישפיע על ניקודו  14למשל מי שבן 
 .15לקדטים. וגיל 

 וללא מכפלת גיל בטבלת הניקוד.
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 נדחה

 הופסק ייצורם.  Nלהחליף במילה "רגיל" להבי   N, בכל מקום בו מופיעה האות תקן ציוד להב

 התקבל 

תקצוב אגודות. שלשת הספורטאים הבכירים באגודה בכל מין וכלי. ספורטאי יספר רק פעם אחת. + ניקוד 
 הקבוצות באליפות ישראל. 

כרגע(. הניקוד למקום  1מקום אליפות ישראל קבוצות. ניקוד לכל הקבוצות מאותו מועדון המשתתפות )ב
ספורטאים לקבוצה. ניקוד יספר רק  3נק' לכל אחד משלשת הספורטאים בקבוצה כפול עד  16האחרון 

לספורטאים הזכאים להשתתף בא. ישראל בודדים דהיינו אליפות ישראל קבוצות היא לפחות התחרות 
ספורטאים  3נק' לכל ספורטאי כפול עד  6המנוקדת השנייה שלו לאותו מין כלי וגיל. כל מקום כלפי מעלה 

 לקבוצה.
 ספורטאי יכול לצבור ניקוד רק פעם אחת.

 נדחה

 :תנאים לאירוח תחרות ארצית
 .תחרות. ציוד משרדי. מחשב. תוכנה. מנהל 1    
 . מתקן. ציוד תיקני.2    

 התקבל

 אירו 20-עלות עודכנה ל - ₪ 100כרטיס אירופאי = 

 EFCעדכון של  –התקבל 

 נון משנה אדמיניסטרטיביתק
 ישיבות הנהלה פרונטאליות בלבד.

 ישיבות הנהלה דיגיטאליות רק פה אחד.
 ישיבת הנהלה אשר נפלה על חג ולא אובחנה מראש תידחה בשבוע.

 ימים לפחות. 10ישיבות הנהלה שלא מן המניין. בהודעה מוקדמת של  2ליו"ר סמכות לזמן 

 נדחה

 הישראלי.  הישראליות בניקוד קדונמ GP ה תחרויות

 נדחה

 מתי? –דיון בנושא התעלמות מקריטריונים  –לאור תביעתה של דלילה חטואל 

 אורי ענה בפרוטרוט לגבי סוגיה זו.

 הועד האולימפי החתים איגודים על אמנה לשוויון מגדרי שנשלחה לאגודות.
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 ן בסגלים.היות ךכמו כן, לעניין סגלים, יצא תיקון לגבי נשים הנכנסות להריון במהל

 בשום מקרה, לא מדובר על זכות ל"אי עמידה בקריטריון" לאישה בהריון. חובה מוחלטת לעמוד בקריטריונים

 

 לגבי לוח תחרויות:

 לוח התחרויות הוכן בהתאם למידע שנמסר מהמאמנים.

 עקרונית הלוח מאושר.

 יש להוסיף תחרויות אזוריות, מחנות אימון.

 יו"ר ועדת תחרויות יקבע תאריכים בהתאם ללוח התחרויות הקיים. -רם תאריך כמו כן תחרויות שלא נקבע עבו

 

 
 כתב,

 
 שלום כהן

 איגוד הסיוף מנכ"ל
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