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אליפויות ישראל לנוער ,קדטים ,ילדים ופומסה 2022
הזמנה משולבת
לשון זכר כנקבה

ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו תקיים את אליפויות ישראל הבאות בימים שני ושלישי  11-12/04/2022באולם ע"ש מרדכי
רוזנשטיין בנאות אשלים ,ראשון לציון ,רחוב התזמורת  ,17בשיתוף עיריית ראשון לציון.
.1

אליפות ישראל לנערים ונערות ,ילידי .2005-2007

.2

אליפות ישראל לקדטים וקדטיות ,ילידי .2008-2010

.3

ליגת הילדים ,ילידי .2011-2013

.4

אליפות ישראל בפומסה – חלוקה לפי גילאים:
-

ילדים/קדטים  -ילידי 2013-2008

-

נערים ונערות  -ילידי 2005-2007

-

בוגרים ובוגרות  -ילידי  2004ומעלה.

שיבוץ הגילאים והקטגוריות ליום ושעות יתבצע לאחר סיום מועד ההרשמה ויפורסם למועדונים.
ההתאחדות ,הועד המארגן וועדת השיפוט הוסיפו את התוספות הבאות לתקנונים "חוקת תחרויות" ו"-חוקת שיפוט" אשר יהיו
בתוקף באליפויות ישראל  ,2022ושומרים לעצמם את הזכות לשנות בכל עת סעיף או סעיפים מתקנון האליפויות ו/או מהנחיות
אלה.
 )1ניהול הקרבות
אליפות ישראל קדטים וקדטות ,נערים ונערות:
הקרבות יתנהלו בהתאם לחוקה ולהנחיות שיינתנו.
קטגוריות האליפות:

)1

קדטות-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, 59+ :
קדטים-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, 65+ :
נערות-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, 68+ :
נערים-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, 78+ :
* במידה ויירשמו פחות משישה בקטגוריה ,יאוחדו קטגוריות למינימום של שישה מתחרים בקטגוריה והדבר יפורסם
בסמוך לסיום הרישום.
מנצחים  -המדליה תימסר אך ורק לספורטאי במהלך הטקס חלוקת מדליות ,המנצחים במקומות  2 ,1ו 3-יזכו במדליות זהב ,כסף
וארד (.)2
הקרבות עם מגע לראש.

)2
-

קדטים וקדטות :יעשה שימוש במיגון ראש מלא ,עם מגן פלסטיק שקוף ,קדמי (לא אלקטרוני) שיסופק על ידי המשתתפים.

-

נערים ונערות :מיגון ראש אלקטרוני שיסופק בתחרות.

)3

 3סיבובים של  1.5דקות עם דקה הפסקה.

)4

הקרבות עם מיגון גוף אלקטרוני של חברת .DAEDO
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על המאמנים/מתחרים לדאוג להגיע עם:
 מגני ראש עם מגן פלסטיק קדמי מאושר לשימוש – לקדטים וקדטות. גרביים אלקטרוניות של ( DAEDOכל הדורות יאושרו). -מיגון אישי מלא בהתאם לחוקה (ידיים ,רגליים ,מפשעה ,שיניים ,כפפות).

* חברי נבחרת ישראל ומועמדים לנבחרות ישראל לגילאי הקדטים/נוער מחויבים בהשתתפות באליפויות.
ליגת הילדים:
הקרבות יתקיימו עם מגע לגוף ומיגון מלא (כולל ראש) ,ללא שיפוט ניקוד אלא רק עם שופט מרכז שינהל את הקרב ,ויתקיימו
בהתאם לקבוצות הגיל שיחולקו ו/או משקל (ילדות וילדים בנפרד) .כל ילד/ילדה יעשה לפחות  5קרבות של דקה עם קבוצת
הקטגוריה שלהם ,והקרבות ינוהלו ללא תוצאות .כל המשתתפים יקבלו מדליה ותעודה בסיום התחרות.
יובהר כי על אף שהחלוקה לקבוצות תתחשב בין היתר במשקל הרישום של המשתתפים ,לא יבוצעו שקילות טרם האליפות לילדים.
על המאמנים/מתחרים לדאוג להגיע עם:
 מגני ראש (רצוי עם מגן פלסטיק קדמי מאושר לשימוש). מגיני גוף (לא אלקטרונים). מיגון אישי מלא בהתאם לחוקה (ידיים ,רגליים ,מפשעה ,שיניים ,כפפות ,גרביים). חליפת טאקוונדו מלאה עם חגורה. )2אליפות הפומסה
כפיילוט ניסיוני ומתוך רצון לקדם את פעילות תחום הפומסה בישראל ,אנו פותחים הרשמה לאליפות ישראל בפומסה על פי מתווה
הקטגוריות שיפורט .יחד עם זאת ,בסיום מועד הרישום ההתאחדות תפרסם את הקטגוריות הסופיות ומתווה התחרות הסופי,
בהתאם לכמות הנרשמים הגיל והדרגה שלהם.
להלן רשימת הפומסות שבהן יתחרו לפי הקטגוריות השונות:
-

ילדים/קדטים  -ילידי  – 2013-2008פומסה מס'  ,3ו.4-

-

נערים ונערות  -ילידי  – 2005-2007פומסה מספר  ,4ו.5-

-

בוגרים ובוגרות  -ילידי  2004ומעלה – פומסה מס'  ,6ו.7-

מנצחים  -המדליה תימסר אך ורק לספורטאי במהלך הטקס חלוקת מדליות ,המנצחים במקומות  2 ,1ו 3-יזכו במדליות זהב ,כסף
וארד (.)2
יש להירשם לאליפות בקובץ האקסל המצורף ובו בנוסף לפרטים האישיים לציין גם דרגה.

** לפרטים אודות תחרות הפומסה ועל מנת להיערך לתחרות פיילוט זאת בצורה המיטבית ,נבקש שמאמנים שמעוניינים לשלוח
ספורטאים לתחרות זאת יצרו קשר עם מר אריה בייגן במספר .050-6207606
 )3רישום ותשלום עד יום ראשון  20/03/2022בשעה .10:00
מועדון הרשום בהתאחדות ושילם את דמי החבר לעונת  2022רשאי לרשום לאליפויות הנ"ל משתתפים אשר נרשמו בהתאחדות
לעונת  2022ואשר מסרו העתקי בדיקות רפואיות בהתאם לחוק הספורט ,אישור ביטוח ותשלום.
הרישום לאליפויות יבוצע באמצעות קובץ האקסל המצורף.
לתשומת ליבכם:
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יש להקפיד על רישום נכון וברור ,בהקלדה ,של קטגוריית הגיל ,המין ,המשקל של הספורטאים.
יש לרשום את שמות המאמנים ,אשר מתכוונים להגיע מהמועדון לתחרות (בחלק העליון של הטופס) – לא תותר כניסת מאמנים
שלא נרשמו לשטח הסטרילי של התחרות.
עד לתאריך  20/03/2022בשעה  10:00יש לדאוג כי עבור כל הספורטאים והספורטאיות שנרשמו ,נתקבלו במשרדי ההתאחדות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

רישום תקין של הספורטאים כספורטאים מתחרים לעונה .2022
העתקי בדיקות רפואיות הנדרשים בהתאם לחוק הספורט .כל המתחרים מחויבים להציג אישור רפואי
להשתתפותם בתחרות.
העתקי תעודות זהות.
טופס רישום להתאחדות לעונת .2022
עבור מי שלא במערכת החינוך  -אישור מועדון חתום על ביטוח תאונות אישיות או פוליסת ביטוח תאונות
אישיות.
תשלום לפי התעריף הבא כפול מספר המתחרים הרשומים:
• נערים ,נערות ,קדטים וקדטות – .₪ 100
• ילדים וילדות – .₪ 60
• פומסה – .₪ 100
שינוי קטגוריית משקל לאחר הרישום ,כרוך בעלות של  ₪ 50לכל ספורטאי.

** למען הסר ספק ,במידה וחסר פרט זה או אחר בעת הרישום או קיימת אי-התאמה בין מספר המתחרים לתשלום הנדרש או לא
נמסר אישור רפואי תקין או כל מסמך אחר כנדרש ,מתחרי המועדון לא יחשבו כרשומים באליפות ישראל לאחר תאריך זה,
והרישום יבוטל.
 )4שקילות לקדטים.ות ולנערים.ות – יתקיימו  2מוקדי שקילות:
א .ירושלים ,מרכז ההתאחדות באצטדיון טדי ,רח' דוד איילון  – 1ביום שלישי 05/04/2022 ,בשעות 17:00 :עד .20:00
ב .מרכז האימונים של נבחרת ישראל ,רחוב קרן היסוד  ,13רמלה  -ביום שלישי 05/04/2021 ,בשעות 17:00 :עד .20:00
* ייתכן שמוקד שקילות נוסף יתווסף בהתאם לרישום.
 על הספורטאים להגיע מצוידים בת.ז .בה הם רשומים כדי להישקל. למען הסר ספק ,המשתתפים בליגת הילדים אינם נדרשים להגיע לשקילות ,הקטגוריות יקבעו בהתאם לקטגוריות משקל שנרשמובעת הרישום.
ספורטאים שלא ישלימו את פרטי הרישום כנ"ל (א.ר  +צילום ת.ז  +ביטוח +טופס רישום  +תשלום) עד למועד הנקוב לעיל ,לא
יורשו להישקל ,ולא יורשו להשלים פרטים במועד מאוחר יותר.
הגרלות יתבצעו אך ורק בין המתחרים אשר נרשמו כדין לאליפות ונשקלו .בסיום השקילה ,לא תתקבל בקשה לשינוים כגון שינוי
משקל מתחרה ,הוספת מתחרה וכד'.
לתשומת ליבכם :ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לשנות קטגוריה של ספורטאי בהתאם למשקלו בשקילה הרשמית לרבות
לאחד קטגוריות ,בהתאם לכמויות הנרשמים בקטגוריות השונות.
 )5הנחיות ליום האליפות:
כמאמץ חשוב לקידום ענף הטאקוונדו בישראל ,מועדוניו ופעיליו ,עלינו להרחיב את כמויות המשתתפים באליפויות ישראל ,לדאוג
להתנהלות מכובדת ומכבדת במסגרת ההשתתפות בתחרות ,להקפיד לשמור על הוגנות וכבוד הדדי בין המאמנים ,הספורטאים
וצוות התחרות.
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הנחיות מפורטות ליום האליפות וסדר יום כולל לו"ז לפי חלוקה לגילאים ולקטגוריות יפורסמו בהמשך.
על המשתתפים להגיע עם העתק תעודת זהות בה הם רשומים.
המאמן המלווה מתחרה בזירה מחויב בלבוש טרנינג ונעלים סגורות .המאמן והמתחרה הם היחידים המורשים להיכנס לשטח
האליפות אחרי קריאת שמו של המתחרה לעלות לקרב ועליהם לעזוב את שטח האליפות עם סיום הקרב.
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