)I s r a e l T a e k w o n d o F e d e r a t i o n (R.A.

הה תא ח ד ות הישראל ית ל טא קוו נדו (ע"ר)
ת .ד  3111 .ירוש לים 9103002
02-6780175 
02-6790479 

P.O. Box 3111 Jerusalem 9103002
 + 972-2-6780175
 + 972-2-6790479

עמותה רשומה 58-000-4968

ירושלים02/05/2022 ,

לכבוד מאמנים ומנהלי מועדונים
ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו
שלום רב,
הנדון :הנחיות מעודכנות והבהרות למועדונים בעונת 2022
(לשון זכר כלשון נקבה)
ראשית ,אנו בהתאחדות הישראלית לטאקוונדו (להלן" :ההתאחדות") מודים ומברכים אתכם ,מאמנים ומנהלי
מועדונים (עמותות) (להלן" :מועדונים") בפתיחת עונת הפעילות  .2022עונת פעילות  2022מתחילה ב01/09/2021-
ומסתיימת ב ,31/08/2022-ויחולו בה הנהלים וההנחיות המפורטות במסמך זה.
ההתאחדות חברה בהתאחדות העולמית לטאקוונדו( WORLD TAEKWONDO ,להלן )"WT" :ובאיגוד האירופאי
לטאקוונדו( EUROPEAN TAEKWONDO UNION ,להלן.)"ETU" :
במידה וקיימות סתירות בין הנהלים וההנחיות הקיימים ובין מסמך זה של הנחיות מעודכנות לעונת  ,2022יש להתייחס
למסמך זה כמסמך קובע עבור כל אותן סתירות עם הנהלים וההנחיות הקיימים ,כאשר עדכון הנהלים יעשה בהמשך.
איננו יכולים להתחייב על הנחיות ונהלים של רשויות הספורט ,אבל אנו נשתדל לעדכן אתכם על כל שינוי .כמו כן ,נעדכן
אתכם על החלטות וועד ההתאחדות לגבי הנחיות ונהלים חדשים ו/או מעודכנים .הסכומים המופיעים כאן יכולים
להשתנות בהתאם לאילוצי תקציב.
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 .1רישום תקין לעונת  2022של מועדונים וספורטאים עד סוף אוגוסט 2022
א .מנהלי המועדונים מתבקשים ,לא יאוחר מאוגוסט  ,2022להעביר להתאחדות את רשימת הספורטאים שלהם
ואת התשלומים על רישום מועדונים ורישום ספורטאים.
להזכירכם בהתאם לסעיף  8.5של תקנון ההתאחדות ,ספורטאי שהיה שייך למועדון כלשהו בעונה הקודמת ,ולא
נרשם על ידי אותו מועדון ו/או לא שולם עבורו דרכון על ידי אותו מועדון עד ה 30/09-של העונה החדשה ,אותו
הספורטאי יראה את עצמו חופשי להירשם למועדון אחר.
ב .עם רישום ספורטאי להתאחדות ,מנהלי המועדונים מתבקשים להעביר להתאחדות:
.1ב .1.העתקי תעודת זהות (צילום או סריקה של התעודה) של כל ספורטאי וספורטאי  -או העתקי תעודת
זהות של אחד ההורים בה רשום הספורטאי ,במידה ומדובר בספורטאי קטין.
.1ב .2.העתק פוליסת ביטוח תאונות אישיות של כל הספורטאים מעודכנת לעונת .2022
.1ב .3.טופס רישום ,ראה נספח 1-טופס רישום להתאחדות ,עם פרטים אישיים של הספורטאים וחתימות
מתאימות.
ספורטאי לא יורשה להשתתף בפעילות של ההתאחדות ללא אישור רפואי תקף ותקין (לפי חוק הספורט) ,ביטוח
תאונות אישיות ,טופס רישום ,צילום תעודת זהות בה רשום הספורטאי ותשלום.
 .2מחירון ההתאחדות לעונת 2022

מחירון ההתאחדות לעונת  2022יהיה ניתן לשינויים במהלך העונה בעקבות שינויים בעלויות הפעילויות.
א .דמי רישום
 1,200ש"ח

( )1דמי רישום למועדון
( )2דמי רישום לספורטאי

ילידי  2010ומטה

 70ש"ח

( )3דמי רישום לספורטאי

ילידי 2011-2013

 30ש"ח

* דמי רישום לספורטאי

ילידי  2014ומעלה

ללא תשלום

( )4כרטיסי  WTבאתר /https://worldtkd.simplycompete.com
 -דמי כרטיס בינ"ל לאירועי ** - WTחובה באירועים בינ"ל

 160ש"ח

הטיפול ,רישום ותשלום באחריות המועדונים.
 100ש"ח

( )5דמי רישום לספורטאי לאליפות ישראל

*יתכן שינויים במהלך העונה*
( )6דמי רישום לספורטאי לאליפות ישראל הבינ"ל
למתחרה ישראלי
למתחרה זר (במועד המוקדם להרשמה)
חב ר ה ב ו ו ע ד הא ו ל י מ פ י ב י ש ר א ל
חברה בהתאחדות העולמית ובאיגוד האירופאי לטאקוונדו

 300ש"ח
 100יורו
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ב .הנחות או תשלומים למועדונים בדמי חבר
( )1הנחות בדמי רישום (לא ניתן לצבור הנחות אלה)  -יינתנו רק עבור ספורטאים מעל גיל :12
 מעל  100ספורטאים רשומים במועדון :הנחה של  20ש"ח על רישום של כל ספורטאי "מתחרה". מעל  200ספורטאים רשומים במועדון :הנחה של  30ש"ח על רישום של כל ספורטאי "מתחרה". מעל  300ספורטאים רשומים במועדון :הנחה של  40ש"ח על רישום של כל ספורטאי "מתחרה".( )2הנחות בדמי רישום למועדונים וספורטאים:
(א) מועדון שהינו חבר חדש בהתאחדות ,יוכל לבקש הנחה בתשלום דמי רישום ,בסה"כ  500ש"ח ,ו/או
הנחה בתשלום דמי רישום לספורטאי אשר משתתף רק בפעילויות ליגות (בהתאם להגדרת ליגה – ראו
סעיף  6בהמשך) (להלן":ליגה") ,מגיל  12בסך  70ש"ח לספורטאי ,ועד גיל  12בסך  30ש"ח לספורטאי.
(ב) מועדון אשר לא מתוקצב ע"י מינהל הספורט (הטוטו) בשנתיים הראשונות ,יוכל לבקש הנחה
בתשלום דמי רישום ,בסה"כ  500ש"ח ,ו/או הנחה בתשלום דמי רישום לספורטאי אשר משתתף רק
בפעילויות ליגות (ולא אחרות) ,מגיל  12בסך  70ש"ח לספורטאי ,ועד גיל  12בסך  30ש"ח לספורטאי.
( )3הנחת חברי נבחרת
עמותה תהיה רשאית לקבל בסוף אותה עונה ,בכפוף להחלטת הוועד ותקציב ההתאחדות ,לאחר תשלום החוב
לאותה עונה ,תשלום על דמי השתתפות ששולמו על ידי חברי נבחרות ישראל (קרבית) בוגרים ,נוער וקדטים,
שהשתתפו באימוני נבחרת ישראל באופן סדיר באותה עונה:
 -עבור דמי רישום לחבר

 70ש"ח

 -עבור דמי כרטיס בינ"ל לאירועי WT

 160ש"ח

 -עבור דמי רישום לחבר לאליפות ישראל

 100ש"ח

 -עבור דמי רישום לחבר לאליפות ישראל הבינלאומית

 300ש"ח

( )4חברי וועד ,יושבי ראש וועדות ההתאחדות וחברי וועדות ההתאחדות יהיו רשאים להנחות של 50%
באירועים אשר מקיימת ההתאחדות כגון אליפויות סמינרים או מבחנים.
( )5ההתאחדות תוכל ,בכל עת ,מאילוצי תקציב ,לצמצם או לבטל הנחות אלה.
ג .תשלומים עבור סמינרים ,חגורות שחורות ואחרים
( )1תשלום עבור תחרות ליגה במסגרת  2התחרויות המגיעות למועדון

סה"כ  250ש"ח

( )2תשלום עבור תחרות ליגה נוספת ,מעבר ל  2התחרויות להן זכאי המועדון

סה"כ  500ש"ח

( )3דמי השתתפות בתחרות ליגה (המלצה למועדונים)

סה"כ  50ש"ח

( )4תשלום עבור סמינר של יום אחד

סה"כ  100ש"ח

( )5תשלום ספורטאי עבור מבחן

סה"כ  100ש"ח
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( )6הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 1

סה"כ  300ש"ח

( )7הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 2

סה"כ  400ש"ח

( )8הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 3

סה"כ  500ש"ח

( )9הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 4

סה"כ  600ש"ח

( )10הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 5

סה"כ  1,300ש"ח

( )11הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 6

סה"כ  1,500ש"ח

( )12הזמנת תעודת חגורה שחורה של הקוקיוון (חובה) חגורה שחורה דאן 7

סה"כ  1,900ש"ח

( )13הגשת בקשת ערעור לוועדת החריגים

סה"כ  200ש"ח

( )14השתתפות בקורס שופטים

סה"כ  300ש"ח

( )15רכישת חליפת שיפוט (חובה)

סה"כ  500ש"ח  -לא סופי

ד .תשלומים אחרים
תשלום עבור טיפול חד-פעמי בבקשת חבר ע"י ההתאחדות

סה"כ  200ש"ח

 .3דרישות עבור ספורטאי מתחרה בהתאם למבחני התקצוב של מינהל הספורט
א .הקדמה
בשנת  2021פורסמו מבחנים חדשים של מנהל הספורט לפיהם יחולקו תקציבי הספורט לאיגודים ואגודות .בעונת
 2022יחולו המבחנים החדשים ,אשר יחייבו גם את אגודות ההתאחדות ואת ההתאחדות בעצמה.
ב .ספורטאי מתחרה (רשויות)
כל הגדרות המבחנים יחולו גם בהתאחדות הישראלים לטאקוונדו .המבחנים הופצו לאגודות ההתאחדות לאחר
אישורם הסופי ופרסומם ברשומות .הדבר נוגע גם להגדרת ספורטאי מתחרה ,דרישות חובה כמו אישורים
רפואיים ,ביטוחים וכדומה.
ההתאחדות תמשיך לקיים את דרישות החוק כפי שהיה עד היום ,ולדרוש עבור כל ספורטאי מתחרה:
( )1אישור רפואי.
( )2פוליסת ביטוח תאונות אישיות תקינה ומעודכנת ,או אישור מועדון חתום עבור ספורטאים צעירים
בשנתונים המתאימים ,המבוטחים במערכת החינוך בהתאם לחוק הספורט.
( )4תשלום להתאחדות דמי רישום כדין.
( )5מסירת טופס רישום ,ראה נספח 1-טופס רישום להתאחדות.
( )6מסירת צילום ת.ז.
ג .קבוצת ספורטאים תקינה בהתאם להנחיות מינהל הספורט (הטוטו)
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ד .כל הגדרות המבחנים חלות גם בהתאחדות הישראלים לטאקוונדו .המבחנים הופצו לאגודות ההתאחדות לאחר
אישורם הסופי ופרסומם ברשומות .הדבר נוגע גם להגדרת קבוצת ספורטאים תקינה ,אשר זכאית לקבל תקציב
מינהל הספורט.
ה .הקצבות מינהל הספורט
מנהל הספורט מתקצב בהתאם לכללים שיפורסמו ,את המועדונים בעלי אישור ניהול תקין לאותה עונה של רשם
העמותות ובהתאם לדיווח ההתאחדות לאותן הרשויות.
ו .ניקוד ודירוג המועדונים
תקציב מינהל הספורט למועדונים נקבע בעבר בהתאם לניקוד ולדירוג המועדונים בהתאחדות .החל משנת ,2021
התקציב יחולק על פי הכללים החדשים של מנהל הספורט ("המבחנים") אשר הופצו לאגודות ההתאחדות לאחר
אישורם הסופי ופרסומם ברשומות.
 .4נבחרות ישראל בטאקוונדו (להלן" :הנבחרת")
להלן עיקר הנחיות לחברי הנבחרת בעונת  .2022וועדת נבחרת ישראל ממונה על הנבחרת ועל מאמניה .צוות מאמני
נבחרת ישראל כולל את המאמן הלאומי ומאמני הנבחרת.
א .כללי
( )1מקום אימונים ואימונים סדירים:
אימוני הנבחרת הסדירים של נבחרת ישראל בוגרים יתקיימו ברמלה/ירושלים .תכנית ומתכונת האימונים
תיקבע על ידי צוות מאמני הנבחרת .מסגרת האימונים הבסיסית של הנבחרות השונות הינה כמפורט:
(א) אימוני הנבחרת הסדירים ,בוגרים ,מתקיימים באופן שוטף במהלך השבוע בהתאם לתוכנית צוות
מאמני הנבחרת.
(ב) אימונים לנבחרת נוער ונבחרת קדטים הסדירים מתקיימים לסירוגין בימי ו' במרכז האימונים
של הנבחרת ברמלה או באיצטדיון טדי ,בירושלים .תאריכים ספציפיים על קיום האימונים יימסרו
למאמנים האישיים ולספורטאים במהלך העונה.
(ג) המאמן הלאומי יהיה רשאי להזמין חברי נבחרת ישראל נוער/קדטים להשתתף באימוני נבחרת
בוגרים במהלך השבוע.
( )2תוכנית מקצועית:
תוכנית הנבחרת תבנה על ידי צוות מאמני הנבחרת ותפורסם לכל חברי הנבחרת ולמאמנים האישיים .צוות
מאמני הנבחרת רשאי לשנות את התוכנית במהלך העונה ולהודיע על כך לחברי הנבחרת ומאמניהם
האישיים.
( )3אימונים נוספים:
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בנוסף לאימונים סדירים של הנבחרת ,אימונים נוספים יתקיימו במסגרת המועדון בו רשום חבר הנבחרת
באחריות המאמן האישי .פרטים על פעילויות נוספות של נבחרות נוער וקדטים ,אם יהיו ,יימסרו למאמנים
האישיים ולחברי הנבחרת במהלך העונה.
( )4מחנות אימונים:
מחנות אימונים יתקיימו בהתאם לתוכנית ולהחלטת המאמן הלאומי .חבר הנבחרת שהוזמן מחויב להגיע
למחנות אלה.
( )5מפגשים נוספים:
צוות מאמני הנבחרת רשאי לקבוע בהודעה מראש ,מועדי מפגשים נוספים לחברי הנבחרת או לחלקם אף
אם לא נקבעו מראש בתוכנית השנתית .חברי הנבחרת שהוזמנו מחויבים להגיע למפגשים הללו.
( )6תחרויות בחו"ל ותחרויות בישראל:
חובה על חברי הנבחרת להשתתף באליפות ישראל ,באליפות ישראל הבינלאומית ובתחרויות בחו"ל בהתאם
לקטגוריית הגיל והמשקל שלהם והכול בהתאם להנחיות צוות מאמני הנבחרת.
( )7מימון נסיעות לחו"ל לחברי נבחרת ישראל:
מימון נסיעות לחו"ל לחברי הנבחרת ישראל בהתאם להמלצות צוות מאמני נבחרת ישראל ,והוועדה
לנבחרת ישראל ,ובכפוף לאישור התקציבי המתאים בהתאחדות.
( )8נבחרות ישראל נוער וקדטים:
כמות הספורטאים בנבחרות הנוער וקדטים מוגבלת ל 25-חברים בכל נבחרת למעט אישור מיוחד של
המאמן הלאומי.
ב .נהלי קבלה לנבחרת
( )1מבדקי קבלה לנבחרות נוער וקדטים יתקיימו ככל הניתן בתחילת העונה .המועד הסופי למבחנים ייקבע על
ידי צוות מאמני הנבחרת בהתאם לתוכנית התחרויות הבינלאומיות .כל הספורטאים הרשומים כדין
בהתאחדות ואשר מעוניינים להתקבל לנבחרות אלה ,מחויבים להגיע למבדקים אלה .מאמנים שיש להם
מועמדים מתבקשים להיות בקשר ישיר עם צוות מאמני הנבחרת באמצעות ההתאחדות.
מבדקי הקבלה לנבחרת הבוגרים יתקיימו באופן זהה ,רק אם הוגשו בקשו רלבנטיות.
( )2המבדקים יועברו על ידי צוות מאמני הנבחרת.
( )3צוות מאמני הנבחרת יוכל להזמין ספורטאים למבדק נוסף.
( )4צוות מאמני הנבחרת יבחן את הספורטאים במהלך המבדקים ויקבע את רשימת הספורטאים שיתקבלו
לנבחרות ישראל.
( )5מועמדים חדשים להתקבל כחברי הנבחרת בוגרים ,נוער וקדטים ,חייבים להשתתף באליפות ישראל בעונה
הקודמת לעונה בה התקיימו מבדקי הקבלה.
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( )6במהלך העונה ,מאמן אישי ,אשר ירצה בכך ,יוכל להגיש בקשה לצוות מאמני הנבחרת ,עבור מועמד חדש
המבקש להתקבל לנבחרת .צוות מאמני הנבחרת אינו מחויב לבחון או לקבל ספורטאי זה.
( )7המאמן הלאומי יוכל לפנות ביוזמתו למועדון/מאמן אישי על מנת שספורטאי יגיע לאימוני הנבחרת או
למבדקים לנבחרות ישראל.
( )8מועמד להתקבל כחבר הנבחרת מחויב לחתום ,הוא ומאמנו האישי ,על "הסכם חבר נבחרת" (כל ספורטאי
מתחת לגיל  18חייב גם בחתימת הורה) – ראה נספח  2המצורף.
( )9ספורטאי שעבר בהצלחה את מבדקי הנבחרת ,יתקבל לנבחרות על תנאי למשך  3חודשים .לאחר  3חודשים
יחליט צוות מאמני הנבחרת אם הספורטאי התקבל סופית לנבחרת.
ג .תוכנית אימונים חברי הנבחרת במועדונים
( )1בתחילת העונה ,תוכן על ידי צוות מאמני הנבחרת מסגרת טנטטיבית לתוכנית אימונים שנתית לחברי
הנבחרת במועדונים אשר תכלול את רשימת תחרויות ,מועדי האימונים השוטפים ,מפגשים תקופתיים,
מחנות אימונים וכו' .התכנית נתונה לשינויים שוטפים בהתאם לצרכי הנבחרת או בכפוף להנחיות
ההתאחדות.
( )2המאמנים האישיים יבנו על סמך המסגרת שנקבעה תוכנית אימונים שנתית במסגרת המועדון ,ויעבירו
אותה לצוות מאמני הנבחרת לאישור .צוות מאמני הנבחרת רשאי לבקש שינוי בתוכנית אם מצא כי היא לא
עומדת ברמה הנדרשת ו/או בדרישות החובה .המאמנים האישיים יוכלו להיעזר בצוות מאמני הנבחרת
לבניית תכנית אימונים.
( )3צוות מאמני הנבחרת יהיה רשאי לערוך מפגשים/כנסים מקצועיים עם המאמנים האישיים.
ד .הנחיות אחרות
( )1במקרה של פציעה או שינויי מהותי במצב חבר הנבחרת יועבר דיווח מידי לצוות מאמני הנבחרת.
( )2ברגע שספורטאי התקבל לנבחרת:
•

על חבר הנבחרת לרכוש/לחדש כרטיס ( WTכרטיס .)GAL

•

על המאמן האישי של חבר הנבחרת אשר משתתף בתחרויות בינלאומיות מדורגות לרכוש/לחדש
כרטיס ( WTכרטיס  )GALאם ירצה ללוות את הספורטאי בתחרויות בינלאומיות.

•

על המאמן האישי להיות בעל תעודת מאמן  ETUבתוקף אם ירצה ללוות את הספורטאי בתחרויות
בינלאומיות מדורגות.

( )3חבר הנבחרת יהיה נתון למעקב של צוות מאמני הנבחרת ויבצע בדיקות נדרשות בכל עת שיתבקש.
( )4בעיות משמעת יטופלו בהתאם להחלטת צוות מאמני נבחרות ישראל ויוגשו לאישור הוועדה לנבחרת
ישראל.
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( )5חבר הנבחרת ,מחויב ,כאשר יתבקש על ידי ההתאחדות ,להשתתף בפעילויות שמארגנת ההתאחדות .אי
השתתפות בפעילויות אלה ,ללא מתן אישור מראש ע"י צוות מאמני הנבחרת ,יטופל בהתאם להחלטת צוות
מאמני נבחרת ישראל אשר תוגש לאישור הוועדה לנבחרת ישראל.
( )6ניפוי משיקולים מקצועיים:
צוות מאמני הנבחרת רשאי לנפות חבר הנבחרת מסגל הנבחרת מסיבות מקצועיות בכל עת ,וזאת בהתאם
לשיקול דעתו המקצועי לגבי יכולתו המקצועית של חבר הנבחרת ,השקעתו באימונים ותרומתו הכללית
לנבחרת.
ה .מלגות לחברי נבחרת
( )1מועדון יהיה זכאי לקבל תמריצים לספורטאים הרשומים במועדון ,שהינם חברי נבחרת ישראל בשנת
הפעילות ,רק אם העביר דמי רישום שנתיים של הספורטאים ודמי רישום לכל הפעילויות בהן השתתף.
( )2חברי נבחרת ישראל בוגרים אשר נבחרו על ידי צוות מאמני נבחרת ישראל לקבלת מלגה חודשית/חד פעמית,
ואושרו על ידי הוועדה לנבחרת ישראל ,יהיו זכאים לקבלת מלגה חודשית/חד פעמית שגודלה ייקבע בהתאם
לתקציב ההתאחדות והמלצת מאמני הנבחרת.
( )3תשלום המלגה יבוצע לאחר מסירת כל נתונים והאישורים הנדרשים (כולל תאום מס מיוחד למלגה).
ו .תשלום נסיעות חברי נבחרת ישראל
( )1על חברי נבחרת ישראל לשלם להתאחדות הוצאות נסיעה של כל אירוע בחו"ל (אליפות ,מחנה אימונים ועוד).
( )2בבוא הזמן ,רכזת פעילויות ההתאחדות תעביר לצוות מאמני נבחרת ישראל עלות הנסיעה ,כולל פרטי חשבון
בנק של ההתאחדות להעברת התשלום.
( )3צוות מאמני נבחרת ישראל ידאג לעדכן באופן מיידי על עלות זאת לאותם ספורטאים אשר נבחרו על ידו
לצאת לאותו אירוע בינלאומי.
( )4על הספורטאים להעביר את הסכום הנדרש תוך שבוע ימים לחשבון ההתאחדות או אם נקבע מועד אחר
הנדרש בשל הנסיבות הקשורות בלוחות הזמנים של התחרות.
( )5ספורטאי אשר לא יעמוד בדרישות אלה לא יורשה לצאת לאירוע הבינלאומי בהמשך.
( )6מימון עבור הוצאות הנסיעה של חברי הנבחרת (במלואן או בחלקן) יינתן רק לאחר קבלת התקציב המתאים
לכך בהתאחדות או בהתאם לאישור תקציבי מראש להוצאה זו.

ט .תחרויות בינלאומיות בחו"ל
( )1מאמן הנבחרת או מאמן אחר ,בהתאם להמלצות המאמן הלאומי והוועדה לנבחרת ישראל ובאישור
המנכ"לית ,ילווה את הנבחרת בתחרויות ו/או מחנות אימונים בחו"ל .הוא ישמש גם מנהל המשלחת.
( )2רישום של חבר הנבחרת לתחרויות מדורגות בחו"ל ,למעט תחרויות רשמיות כגון אליפות אירופה או
אליפות העולם ,הינו באחריות המאמנים האישיים ,אלא אם החליט המאמן הלאומי אחרת.
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( )3באליפויות הבינלאומיות ,יתכן(*) כי חבר הנבחרת יעלה לזירה עם מאמנו האישי ,במקרה כזה ,על המאמן
האישי לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
•

באחריותו ללוות את חבר הנבחרת לאורך כל הנסיעה לחו"ל.

•

הוא יממן את נסיעתו על חשבונו וללא סיוע ההתאחדות.

•

הוא יהיה בעל כרטיס  GALשל ה WT-ותעודת מאמן של ה. ETU-

(*) בכל מקרה ,ההחלטה על נושא זה הינה בסמכותו הבלעדית של המאמן הלאומי.
( )4מאמן אישי רשאי לבקש מהמאמן הלאומי לרשום חבר הנבחרת ,תחת קבוצת הנבחרת לתחרות מדורגת.
הוא יעשה את זה לפחות שבוע לפני סיום הרישום המפורסם של האליפות .ההתאחדות תקבע את התנאים
לרישום חבר הנבחרת.
( )5חברי הנבחרת שנרשמו תחת קבוצת "הנבחרת" או המשתתפים באליפות רשמית ,יחולו עליהם הכללים
הבאים:
•

חבר הנבחרת חייב ללבוש את בגדי הנבחרת (טרנינג/חולצה).

•

המאמן האישי ,בעת שמלווה אותו ,יחויב ללבוש את בגדי הנבחרת למעט הנחיה אחרת של צוות
מאמני הנבחרת.

•

לאורך כל הנסיעות הנ"ל בהן ילווה המאמן האישי את חבר הנבחרת שלו ,אשר נרשם תחת
"הנבחרת":
 oהמאמן האישי יהיה כפוף להנחיות צוות מאמני הנבחרת ויסייע להצלחת המשלחת
בתחרות ככל שיתבקש.
 oהמאמן האישי יצטרך להעביר דו"ח על חבר הנבחרת ועל עצמו בכל עת שיתבקש על ידי
צוות מאמני הנבחרת.
 oחבר הנבחרת יהיה מחויב ללוח הזמנים שיקבע על ידי צוות מאמני הנבחרת.
 oלמעט אליפויות רשמיות ,על המאמן האישי בתאום עם צוות מאמני הנבחרת לטפל בנושא
שקילות ,תקשורת עם מארגני התחרות ,כניסה להגרלות ,ליווי וייצוג חבר הנבחרת וכל
נושא העולה במהלך ההמתנה לתחרות או בתחרות עצמה.
 oבכל מקרה של חילוקי דעות ,יש להישמע להוראות צוות מאמני הנבחרת.

( )6חבר הנבחרת המשתתף בתחרות בינלאומית מחויב הוא ומאמנו האישי בדיווח לצוות מאמני הנבחרת ,על
מה שהתרחש או מתרחש או יתרחש באליפות ,ומחובתם לצרף העתק תוצאות רשמיות של האליפות
(פירמידות .)POOL LIST -
( )7חבר הנבחרת חייב לשמור את כל הקבלות על התשלומים של הנסיעה אם וכאשר תחליט ההתאחדות לממן
את חבר הנבחרת באופן חלקי או מלא על אותה הנסיעה.
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י .תחרויות רשמיות כולל אליפויות העולם ,אירופה ואולימפיאדה

( )1חברי הנבחרת הרואים את עצמם מועמדים ליציאה לתחרות רשמית מחויבים לצאת לתחרויות מדורגות
בהתאם לתוכנית המקצועית של נבחרות ישראל ,על מנת לקבל ניסיון וניקוד.
( )2תחרויות רשמיות כוללות תחרויות גרנד פרי וגרנד סלאם (בהזמנת ה WT-בלבד) ,אליפויות אירופה
למיניהן ,אליפויות עולם ומשחקים אולימפיים  -לבעלי הקריטריון להשתתף או בהזמנת ה WT-האישית
ובאישור הוועד האולימפי בישראל.
( )3על המאמן הלאומי לבחור לתחרות רשמית את הספורטאים בעלי המוכנות והיכולת הטובה ביותר בזמן
התחרות ,שיגדילו את האפשרות להגיע להישגים בתחרות זו ,או בתחרות רשמית עתידית אחרת.
( )4חבר הנבחרת הרואה את עצמו מועמד לצאת לאליפות רשמית יהיה מחויב להשתתף באותן תחרויות אשר
קבע צוות מאמני הנבחרת לקראת אותה אליפות רשמית.
( )5חברי הנבחרת המועמדים לצאת לתחרות רשמית ,מחויבים להיות חברי נבחרת לפחות  6חודשים לפני
מועד האליפות הרשמית.
( )6בחירת חברי נבחרות לאליפויות רשמיות תעשה בין המועמדים על פי החלטה מנומקת של המאמן הלאומי
ובהתאם לקריטריונים הבאים:
•

לפחות  1מדליה (עם  2ניצחונות) ו 5-ניצחונות בתחרויות מדורגות בשנתיים האחרונות אשר קדמו
לאליפות הרשמית.

•

בנוסף ,אם חבר הנבחרת בחר להתחרות במשקל  Xבאליפות רשמית זאת ,עליו להתחרות ולנצח
לפחות  2ניצחונות באותו משקל  Xבתקופה זאת.

( )7במידה ויש יותר מספורטאי אחד בקטגורית משקל שהשיג את הקריטריון ,המאמן הלאומי יהיה רשאי,
אבל לא חייב ,לבחור את חבר נבחרת הבוגרים המתאים בהתבסס על הפרמטרים הבאים בחלקם או כולם:
•

חוות דעתו האישית של המאמן הלאומי.

•

מספר הניצחונות שהושגו על ידי הספורטאי באליפויות בינ"ל.

•

מועד השגת הניצחונות ,אופן הניצחונות ומול מי.

•

הקטגוריה בה הושג הניקוד.

•

מצבו הפיסי של הספורטאי.

•

השתתפות באימוני הנבחרת.

•

עריכת קרבות בין הספורטאים.

ההחלטה תועבר לאישור הוועדה לנבחרת ישראל.
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( )8במידה וחבר נבחרת לא השיג את הקריטריון המפורט בקבוצת משקל כל שהיא ,המאמן הלאומי יהיה
רשאי ,אבל לא חייב ,לבחור את חבר הנבחרת המתאים בהתבסס על אותם קריטריונים המפורטים לעיל.
ההחלטה תועבר לאישור הוועדה לנבחרת.
( )9המאמן הלאומי רשאי לבחור ספורטאי שלא השיג את הקריטריון על פני ספורטאי שהשיג קריטריון ,וזאת
רק במקרים חריגים ,ובכפוף לנימוק בכתב של החלטתו בהתאם לאחד או יותר מהקריטריונים בנקובים
בסעיף קטן ( )7שלעיל .החלטה כתובה זו תועבר לאישור הועדה לנבחרת ישראל.
כ .מלגות (פרסים ותמריצים) לחברי הנבחרת ולמאמנים האישיים
חברי הנבחרת והמאמנים האישיים יומלצו לקבל מלגה (תמריץ) לפי הטבלה הבאה:
סוג אליפות

לספורטאי

למאמן
האישי

על מדליה
(*)

על מדליה
(*)

לספורטאי

למאמן
האישי

על כל
על כל
ניצחון (*) ניצחון (*)

 1משחקים אולימפיים

20,000

10,000

2,000

1,000

 2אליפות עולם בוגרים  +משחקים אולימפיים אירופאים

10,000

5,000

1,000

500

 3אליפות אירופה בוגרים  +אליפות אירופאי האולימפית

5,000

2,500

500

250

 4משחקים אולימפיים לנוער

2,500

1,250

500

250

 5אליפות עולם נוער  +אליפות העולם האולימפית לנוער

2,000

1,000

250

125

 6אליפות אירופה  + 21-אליפות אירופה נוער  +אליפות העולם קדט

1,500

750

200

100

 7אליפות אירופה קדטים

1,000

500

100

50

(*) המלגה בתנאי שהספורטאי ניצח  2ניצחונות "על המזרון".
•

כל הסכומים כפופים לתקציב ההתאחדות.

•

במידה וספורטאי לא העביר את כל המסמכים הנדרשים (כגון אישור ניכוי מס במקור ומסמכים
אחרים) לביצוע התשלום ,בפרק זמן של  3חודשים לאחר שהתבקש על כך על ידי ההתאחדות,
ההתאחדות תהיה רשאית לבטל את ביצוע תשלום המלגה.

ל .ספורטאים חיילים ,פעילים ומצטיינים
( )1חברי הנבחרת רשאים לבקש הכרה כספורטאים חיילים בצה"ל ,ועליהם לעשות זאת לפחות שנה לפני מועד
גיוסם המשוער לצה"ל .על אותם חברי נבחרת חלה החובה להשתתף בתחרות הקריטריון שנקבעה לאותה
חב ר ה ב ו ו ע ד הא ו ל י מ פ י ב י ש ר א ל
חברה בהתאחדות העולמית ובאיגוד האירופאי לטאקוונדו

11

office@tkd.org.il

Member of the Olympic Committee of Israel

www.tkd.org.il

לעמותה אישור מס הכנסה לעניי ן תרו מות לפי סעיף  46לפקודת מ ס הכנסה

Member of WT and WTE

)I s r a e l T a e k w o n d o F e d e r a t i o n (R.A.

הה תא ח ד ות הישראל ית ל טא קוו נדו (ע"ר)
ת .ד  3111 .ירוש לים 9103002
02-6780175 
02-6790479 

P.O. Box 3111 Jerusalem 9103002
 + 972-2-6780175
 + 972-2-6790479

עמותה רשומה 58-000-4968

שנה ,ולהשיג בה את ה מינימום הנדרש (ניתן לקבל בהתאחדות את אמות המידה שנקבעו על ידי מנהל
הספורט).
( )2על מועמד למעמד של ספורטאי פעיל/מצטיין בצה"ל ,לעמוד באמות המידה שנקבעו על ידי מנהל הספורט.
( )3בנוסף יש מעקב של מינהל הספורט על הישגי החייל במהלך שירותו הצבאי ,וללא הישגים ו/או דירוג
באליפות ישראל ,חבר הנבחרת יכול לאבד את מעמדו כספורטאי פעיל/מצטיין בהתאם לכללים שקבע
מינהל הספורט.
 .6תחרויות ליגה
להלן הנהלים שקבעה ההתאחדות בעונת  2022לקיום תחרויות ליגה.
א .הקדמה
( )1תחרויות הליגה מתקיימות במהלך עונת  ,2022כדי לקדם את ספורטאי ענף הטאקוונדו בכיוון התחרותי ברמה
גבוהה יותר מאשר קרבות במועדון וברמה פחות גבוהה מאשר קרבות באליפויות ישראל ובאליפויות
הבינלאומיות.
( )2מינהל הספורט מחייב ספורטאים להשתתף בלפחות  4תחרויות בעונה שהתקיימו בארץ ,אליפויות ישראל ו/או
אליפות ישראל הבינלאומיות ,ותחרויות ליגה כדי להכיר בספורטאי זה כספורטאי מתחרה.
( )3תחרויות בחוץ לארץ אינן מוכרות בחישוב  4תחרויות אשר מוזכרות לעיל.
( )4במבחנים החדשים של מנהל הספורט ,ישנו גם ניקוד עבור ספורטאים תקינים שקיימו "אירועי חשיפה"
בגילאים הצעירים הרלבנטיים (המסמך נשלח למועדונים) .ההתאחדות ממליצה למועדונים לקיים רישום גם
לאירועים אלה כדי שיהיה ניתן לדווח עליהם ,והכל לפי דרישות והנחיות מנהל הספורט שיפורסמו.
ב .הנחיות לארגון תחרות ליגה
( )1מועדון שמעוניין לארגן תחרויות ליגה ,יעביר להתאחדות בקשה מפורטת 7 ,ימים מראש לפחות ,לארגון
תחרויות ליגה.
( )2ההתאחדות רשאית לאשר או לא לאשר את קיום תחרויות ליגה ,בין היתר אם תחרויות אלה מתקיימות באותו
יום שבו מתקיימת אליפות ישראל או שהמועדון ו/או הבקשה אינם עומדים בדרישות.
( )3הבקשה:
(א) תכלול מקום התחרות ,תאריך התחרות ,שעות פעילות ,שם שופט מוסמך האחראי על השיפוט,
מייל/מספר איש קשר לרישום ,ותשלום מתאים.
(ב) תקבע אם התחרות תהיה מקומית ,אזורית או ארצית .בהתאם להגדרת התחרות ,יהיו רשאים להשתתף
בה מועדונים מקומיים אם התחרות מקומית ,או מועדונים מהאזור אם התחרות אזורית ,או מועדונים מכל
הארץ אם התחרות ארצית .המועדון המארגן יהיה מחויב לקבל משתתפים מהמועדונים השונים בהתאם.
(ג) תגביל את התחרות לעד  100ספורטאים ,או למאתיים ,או לשלוש מאות ויותר.
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( )4מועדון יהיה רשאי לארגן  2תחרויות ליגה בעונה בתנאי שתחרויות אלה לא יתקיימו בתקופת הפגרה או
במקביל לפעילות של ההתאחדות .על כל מועדון לשלם עבור כל תחרות  250ש"ח  -השתתפות ההתאחדות 250
ש"ח.
( )5מועדון אשר מעוניין לארגן יותר מ 2-תחרויות ליגה ,יעביר להתאחדות תשלום בסה"כ  500ש"ח דמי רישום
עבור כל תחרות ליגה נוספת ,וזאת בנוסף לבקשה המפורטת המוזכרת בתת-סעיף ( )3כאן.
( )6מומלץ לקבוע תאריך תחרות ליגה אחרי עיון מעמיק בתוכנית השנתית של ההתאחדות ואחרי התייעצויות עם
מועדונים אחרים.
( )7ההתאחדות תמנה שופט/מפקח ליגה מטעמה אשר יהווה סמכות בלעדית על פיקוח תחרות הליגה .המאמנים
ומנהלי המועדונים מחויבים לשיתוף פעולה מלא עם המפקח ודרישותיו.
( )8בנוסף:
(א) מועדון יארח בתחרות לפחות  2מועדונים נוספים אחרים .כל אחד מהמועדונים שישתתף בתחרות ימנה
לפחות  10ספורטאים העומדים בדרישות הרישום להתאחדות ובשנתונים המתאימים .למניין הספורטאים
יילקחו בחשבון ספורטאים שסיימו את התחרות כדין ,שתוצאותיהם רשומות בטופס השיפוט .ההתאחדות
תוכל להכיר בליגה אם מס' הספורטאים ב 3-מועדונים (כולל המועדון המארח) ,יהיה לפחות  10ספורטאים
מכל מועדון משתתף ,שרישומם תקין.
(ב) הספורטאים הלוקחים חלק בתחרות ליגה רשומים כדין בהתאחדות.
(ג) התחרות תהיה רשומה בלוח התחרויות הרשמי של ההתאחדות.
(ד) בתחרות נכח שופט/מפקח אחראי מטעם ההתאחדות ,שאינו נמנה על המועדון המארגן את התחרות.
(ה) טפסי השיפוט ייחתמו ע"י שופט/מפקח ההתאחדות וישלחו בהקדם להתאחדות.
(ו) כל הספורטאים המשתתפים בתחרות ביצעו לפחות קרב אחד במהלך תחרות הליגה.
ג .ספורטאי יורשה להשתתף בתחרות ליגה אך ורק אם הוא "תקין" ,משמעות:
(א) בעל אישור רפואי תקין,
(ב) מבוטח בביטוח תאונות אישיות תקין,
(ג) רשום כדין בהתאחדות,
(ד) חתם על טופס רישום של ההתאחדות,
(ה) נרשם באמצעות המאמן האישי במועד שנקבע,
(ו) הגיש באמצעות המאמן שלו את כל הטפסים והתשלומים הדרושים במועד שנקבע.
ד .ליגות המאורגנות על ידי מועדונים הנמצאים באזורים מרוחקים
( )1מטרת הסעיף לאפשר למועדון אשר נמצא באזור שלא קיימים מועדוני טאקוונדו אחרים במרחק מעל  25ק"מ,
לארגן ולקיים ליגות תקינות כמו שאר המועדונים בארץ.
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( )2בתחרות ליגה זאת ישתתפו לפחות  2מועדונים שונים (כולל המועדון המארח) ,ולא פחות מ 20-ספורטאים
משני המועדונים בשנתונים המתאימים .הכמות המינימאלית הינה  6ספורטאים למועדון ה 1-בתנאי שהמועדון
השני ישלים את מספר הספורטאים הנדרש.
ה .הערת סיכום חשובה
חל איסור לשתף ספורטאים שאינם בעלי אישור רפואי תקין וביטוח תאונות אישיות תקין.
 .7אליפויות ישראל בעונת 2022
אליפויות ישראל תתקיימנה בהתאם לתכנית השנתית של ההתאחדות ,שתפורסם באתר ההתאחדות .המועדונים
מתבקשים לעקוב אחרי העדכונים בתוכנית השנתית.
א .כללים
( )1ההתאחדות רשאית לשנות את מועדי האליפויות בהתאם לנסיבות.
( )2ספורטאי יורשה להשתתף באליפויות ישראל ,אך ורק אם הוא "תקין" ,משמעות:
(א) בעל אישור רפואי תקין.
(ב) מבוטח בביטוח תאונות אישיות תקין.
(ג) רשום כדין בהתאחדות.
(ד) חתם על טופס רישום של ההתאחדות.
(ה) נרשם באמצעות המאמן האישי במועד שנקבע.
(ו) הגיש באמצעות המאמן שלו את כל הטפסים והתשלומים הדרושים במועד שנקבע.
( )3רק ספורטאי "תקין" אשר נשקל ועלה למזרון יהיה מדורג באליפות ישראל.

ד .קוד לבוש באליפויות ישראל
מאמנים אישיים הרשומים כדין בהתאחדות שאמורים לעלות לזירה עם הספורטאים מתבקשים להקפיד על קוד לבוש
הכולל :מכנס ארוך (או טרנינג) ,חולצה ונעלי ספורט או נעלים סגורות בלבד .מאמן שיגיע בלבוש לא הולם (חליפה
טאקוונדו ,מכנסי טאקוונדו ,גופיה ,קרוקס או כפכפים וכד') ,לא יורשה לעלות לזירה.
ה .אליפויות ישראל נוער וקדטים
אליפויות ישראל לנוער יכללו ספורטאים ששנות הלידה שלהם נכללות ב 3-שנות לידה הראשונות אחרי שנת לידה
הראשונה של קטגורית הבוגרים ,ואליפויות ישראל לקדטים יכללו ספורטאים ששנות הלידה שלהם נכללות ב 3-שנות
לידה הראשונות אחרי שנת לידה הראשונה של קטגורית הנוער .עם זאת ההתאחדות תהיה רשאית לחלק כל אליפות
ליומיים במידה ומספר המתחרים עולה על כמות המתחרים שניתן לטפל ביום אחד.
ו .קבוצות גיל בעונת 2022
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 -בוגרים

עד שנת .2004

 -נוער

שנים  2005עד .2007

 -קדטים

שנים  2008עד .2010

 -קדם קדטים

שנים  2011עד .2012

 .8סמינרים ומבחנים לחגורות שחורות
א .הקדמה
( )1קיום וארגון סמינרים ומבחני חגורות שחורות בסמכותה הבלעדית של ההתאחדות .גוף אחר ו/או מאמן
שיקיים מבחנים באופן עצמאי וללא אישור של ההתאחדות ,צפוי להטלת סנקציות.
( )2ההתאחדות מארגנת במועדים שיקבעו מראש ויפורסמו מראש סמינרים ומבחנים לחגורות שחורות ,וזאת
באחריות רשם חגורות שחורות של ההתאחדות .ההתאחדות רשאית לאשר למאמן מדאן  5ומעלה ,בהתאם
לנסיבות ,לקיים סמינר במועדון .כל בקשה של מאמן לקיום סמינר ,תוגש בכתב להתאחדות ותידון לגופה ,בהתאם
לנסיבות.
( )3רשם חגורות שחורות של ההתאחדות ,או נציגו ,ממונה על כל נושא הסמינרים ומבחני חגורות שחורות.
( )4כל הבוחנים במבחני חגורות שחורות מחויבים לעבור סמינר בוחנים .הסמינר באחריות רשם חגורות שחורות
של ההתאחדות.
ב .ספורטאי יורשה להשתתף בסמינר חגורות שחורות ,גם אם אינו מתכוון להשתתף במבחן ,אך ורק אם הוא
( )1בעל אישור רפואי תקין.
( )2מבוטח בביטוח תאונות אישיות תקין.
( )3רשום כדין בהתאחדות.
( )4בעל המלצת המאמן האישי.
( )5חתם על טופס רישום של ההתאחדות.
( )6נרשם באמצעות המאמן האישי במועד שנקבע.
( )7הגיש את כל הטפסים והתשלומים הדרושים במועד שנקבע.
ג .ספורטאי יורשה להשתתף במבחן חגורות שחורות ,אך ורק אם הוא
( )1פעל בהתאם להנחיות הרשומות בסעיף ב .לעיל.
( )2לדאנים המתקדמים ,הגיש עבודה מתאימה בהתאם להנחיות.
( )3בקשות חריגות (רפואיות ואחרות) לנבחנים במבחן חגורות שחורות ,יש להגיש לפחות חודש מראש בכתב לרשם
חגורות שחורות בצירוף המסמכים הדרושים.
( )4השתתף בכמות תחרויות ליגות או אחרות כנדרש בהנחיות הללו.
ד .מבחן חגורה שחורה החל מדאן 1
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מועמדים למבחן חגורה שחורה החל מדאן  1יהיו מחויבים להיות רשומים ב 2-עונות לפחות ולהשתתף ב 3-תחרויות.
תחרויות אלה כוללות גם תחרויות ליגה אשר מוכרות על ידי ההתאחדות.
ה .מבחני ודרגות חגורות שחורות לחברי הנבחרת ולמאמני הנבחרת
( )1קיימים מסלולים שונים בנושא מבחני ודרגות חגורות שחורות לחברי הנבחרת ולמאמני הנבחרת .על חברי
נבחרת ישראל לפנות לצוות מאמני נבחרת ישראל לפרטים נוספים.
( )2צוות מאמני נבחרת ישראל יקבע עם רשם החגורות השחורות את מועד ותוכן המבחן.
ו .מבחני ודרגות חגורות שחורות במסלול קרבי
ספורטאים ומאמנים המעוניינים להיבחן לדאן  ,1במסלול קרבי ,יהיו רשאים להיבחן במבחן נפרד בתנאי ש:-
( )1יבקשו מראש להיבחן במסלול קרבי.
( )2יעדכנו את טפסי ההרשמה בהתאם.
( )3יעמדו בדרישות ההתאחדות אשר כוללים השתתפות ב:-
(א) לפחות  3ניצחונות (על המזרן) באליפויות ישראל דרג א' או לפחות  3ניצחונות (על המזרן) באליפויות
בינלאומיות.
(ב) סמינר קרבי של ההתאחדות.
(ג) מבחן מעשי.
ז .סמינרים למבחני חגורות שחורות
הסמינרים יתקיימו במועדים שייקבעו ע"י ההתאחדות .מועמדים למבחן חגורות שחורות מחויבים להשתתף בסמינר
אחד לפחות לפני המבחן עצמו .המועמדים יכולים להשתתף בסמינרים נוספים.
ח .מבחנים (***)
( )1הספורטאי יפעל בהתאם להנחיות בוחני החגורות השחורות.
( )2בבוקר המבחן ,המועמדים חייבים לקבל אישור מראש מצוות הבוחנים על קרשי עץ שבכוונתם להשתמש
במבחני שבירות .בנוסף קרש חייב להיות בחתיכה אחת (לא מודבק וללא סיכות) בהתאם למידות המוזכרות בנוהל
מבחן חגורה שחורה.
ט .נושאים אחרים
( )1סמינרים.
מועדון ,שהמנהל הטכני שלו הינו בעל חגורה שחורה דאן  7מוכר ע"י ההתאחדות ,יהיה רשאי לארגן לפני
מבחן חגורות שחורות ,פעם  1בשנה ,סמינר  1בן יומיים ,בתאום מראש עם רשם החגורות השחורות של
ההתאחדות ,עבור אותם מועמדים אשר לא יכלו להגיע לסמינרים שאורגנו על-ידי ההתאחדות (ראה סעיף
ז' לעיל).
המאמן האחראי יהיה מחויב להעביר לרשם החגורות השחורות דוח על הספורטאים אשר השתתפו בסמינר
זה.
( )2סמינרים לקראת מבחני חגורות שחורות לנשים בלבד.
16

חב ר ה ב ו ו ע ד הא ו ל י מ פ י ב י ש ר א ל

חברה בהתאחדות העולמית ובאיגוד האירופאי לטאקוונדו

office@tkd.org.il

Member of the Olympic Committee of Israel

www.tkd.org.il

לעמותה אישור מס הכנסה לעניי ן תרו מות לפי סעיף  46לפקודת מ ס הכנסה

Member of WT and WTE

)I s r a e l T a e k w o n d o F e d e r a t i o n (R.A.

הה תא ח ד ות הישראל ית ל טא קוו נדו (ע"ר)
ת .ד  3111 .ירוש לים 9103002
02-6780175 
02-6790479 

P.O. Box 3111 Jerusalem 9103002
 + 972-2-6780175
 + 972-2-6790479

עמותה רשומה 58-000-4968

מועדון ,שהמנהלת הטכנית שלו הינה בעלת חגורה שחורה דאן  5ובוחנת מוכרת ע"י ההתאחדות ,יהיה
רשאי לארגן לפני מבחן חגורות שחורות ,פעם  1בשנה ,סמינר  1בן יומיים ,בתיאום מראש עם רשם
החגורות השחורות של ההתאחדות ,עבור מועמדות אשר מבקשות לא להשתתף עם מועמדים ממין זכר
באירוע כל שהוא.
המאמנת האחראית תהיה מחויבת להעביר לרשם חגורות שחורות דוח על הספורטאים אשר השתתפו
בסמינר זה.
( )4מבחני חגורות שחורות לנשים בלבד.
ההתאחדות יכולה לאשר קיום פעם  1בשנה ,בתיאום מראש ,מבחן חגורות שחורות לנשים בלבד עבור מועמדות
אשר מבקשות לא להשתתף עם מועמדים ממין זכר באירוע כל שהוא ,בתנאים הבאים:
(א) הבוחנת הראשית בעלת חגורה שחורה דאן  5לפחות ובוחנת מוסמכת של ההתאחדות אשר אושרה ע"י
רשם החגורות השחורות לפני המבחן עצמו.
(ב) הבוחנת האחרת בעלת חגורה שחורה דאן  3לפחות ובוחנת מוסמכת של ההתאחדות אשר אושרה ע"י
רשם החגורות השחורות לפני המבחן עצמו.
(ג) המבחן ייערך רק לספורטאיות הרשומות כדין בהתאחדות.
(ד) המועמדת למבחן דאן השתתפה לפני המבחן בסמינר כדין בהתאם לסעיף ו לעיל ו/או לתת-סעיף ()2
לעיל.
(ה) המועמדת למבחן דאן מילאה את כל התנאים המוזכרים בסעיף ב .לעיל וסעיף ג .לעיל.
( )3צילום מבחני חגורות שחורות.
צוות הבוחנים למבחני חגורות השחורות יהיה רשאי לבצע צילום מבחני חגורות שחורות לצרכים פנימיים בלבד.
באופן עקרוני ,לא יאושרו צילומים שאינם הצילומים המקוריים של ההתאחדות.
( )4צוות בוחנים למבחני חגורות השחורות.
במידה ומספר בוחני צוות הבוחנים למבחני חגורות שחורות יהיה זוגי ,וסה"כ הבוחנים אשר העביר מועמד שווה
לסה"כ הבוחנים אשר לא העביר אותו מועמד ,רשם החגורות השחורות יהיה זה אשר יכריע בנושא אם כן או לא
להעביר את המועמד במבחן חגורות השחורות ,בהסתמך על צילום מבחן חגורות השחורות ,כפי שצולם על-ידי
ההתאחדות ,ו/או על פי הסמכות שניתנת לו כרשם החגורות השחורות של ההתאחדות .רשם חגורות שחורות
ירשום דוח מפורט ,הכולל את חוות דעת יתר הבוחנים ויסביר מדוע החליט את החלטתו.
( )5סמינר בוחנים.
סמינר בוחנים יתקיים פעם בשנה המועמדים להיות בוחנים והבוחנים הקיימים בעצמם יהיו חייבים להשתתף
לפחות ב 75%-אימוני הסמינר.
( )6מבחני חגורות שחורות לדאנים  4עד .7
מבחני חגורות שחורות לדאנים  4עד  7יתקיימו בהתאם להחלטת ההתאחדות ולהנחיות הקוקיוואן ,תחת פיקוח
של מומחה בינלאומי מחו"ל בעל חגורה שחורה דאן  8לפחות ובאישור ההתאחדות .או ,עם אישור מראש של
הוועדה הטכנית ,על ידי מאמן/ים מקומי/ים בעל חגורה שחורה דאן  7ומעלה.
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( )7מבחני חגורות שחורות החל מדאן .8
מבחני חגורות שחורות החל מדאן  8מתקיימים בקוקיוואן בקוריאה או במוסד אשר מאושר על ידי ההתאחדות
העולמית לטאקוונדו ובאישור מראש של ההתאחדות.
(***)
( )8מבחני חגורות שחורות במסגרת המועדונים
.1

.2

.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11

מאמנים בעלי חגורה שחורה ,מדאן  5ומעלה ,המוכר ע"י ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו,
ובאישור המועדון בו הם רשומים ,יוכלו לקיים מבחני חגורות שחורות לדאני  ,1שתכניו וקיומו
ייקבעו על פי הקריטריונים והדרישות של ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו ,ובאישור מראש של
ההתאחדות .יש לציין שכל מועדון/עמותה יהיה רשאי למבחן  1בלבד מסוג זה בשנה.
מאמנים בעלי חגורה שחורה ,מדאן  6ומעלה ,המוכר ע"י ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו,
ובאישור המועדון בו הם רשומים ,יוכלו לקיים מבחני חגורות שחורות לדאני  ,1-2שתכניו וקיומו
ייקבעו על פי הקריטריונים והדרישות של ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו ,ובאישור מראש של
ההתאחדות .יש לציין שכל מועדון/עמותה יהיה רשאי למבחן  1בלבד מסוג זה בשנה.
מאמנים בעלי חגורה שחורה ,מדאן  7ומעלה ,המוכר ע"י ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו,
ובאישור המועדון בו הם רשומים ,יוכלו לקיים מבחני חגורות שחורות לדאני  ,1-3שתכניו וקיומו
ייקבעו על פי הקריטריונים והדרישות של ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו ,ובאישור מראש של
ההתאחדות .יש לציין שכל מועדון/עמותה יהיה רשאי למבחן  1בלבד מסוג זה בשנה.
הנבחנים ייבחנו גם במבחן עיוני .הבוחנים יעבירו להתאחדות העתקי מבחנים של כל הנבחנים,
הכוללים תשובות וציונים.
מאמנים המעוניינים לקבל אישור לבחון במועדון שלהם ,יהיו חייבים להיות נוכחים ב -לפחות 66%
( )2/3מהסמינרים של התאחדות ,כולל סמינרים שיועברו על ידי מאמן מומחה חיצוני ככל
שיתקיימו ,ולהשתתף בהם באופן פעיל במהלך כל הסמינר .האישור לבחון יהיה תקף לשנה אחת
בלבד ,והמאמן/בוחן יהיה מחויב להשתתף בסמינר בכל שנה.
קיום מבחן על ידי מועדון/עמותה ,מותנה באישור מראש של ההתאחדות ,לפחות חודש לפני מועד
המבחן.
ספורטאי שניגש למבחן חגורה שחורה לדאן  ,1-3יהיה חייב להיות רשום כדין ולהיות פעיל
בהתאחדות ,לפחות שלוש שנים ברציפות טרם המבחן.
סמינרים -הנבחנים יחויבו בהשתתפות בסמינרים ,בהמשך למתכונת הקיימת.
ההתאחדות רשאית לקיים מבחנים לדאני  1-3במידת הצורך ,על פי החלטת ובפיקוח רשם החגורות
השחורות.
מבחנים לדאני  4ומעלה יתקיימו רק על ידי ההתאחדות ,במידת הצורך ,על פי החלטת ובפיקוח
רשם החגורות השחורות.
מבחנים לדאנים גבוהים ( 4ומעלה) ,יתקיימו רק בהתאחדות עם בוחנים מטעם ההתאחדות ותחת
פיקוח של בוחן חיצוני או אחר על פי שיקול דעתה של ההתאחדות .לכל היותר יתקיים מבחן מסוג
זה אחד בשנה.
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 .12מועדון המבקש לקיים מבחן דרגה יהיה מחויב לקבל למבחן גם תלמידים ממועדונים אחרים אשר
יבקשו להיבחן.
 .13עלויות בהתאם להנחיות ההתאחדות.
 .14הרישום בקוקיוואן יבוצע אך ורק על ידי ההתאחדות ,על סמך רשימת עוברים שתוגש לה על ידי
המועדון (חתום על ידי המאמן הבוחן).
 .15המבחנים הקרביים של חברי נבחרת ישראל לדאני  1-2בלבד יתנהלו כמו בעבר על ידי מאמני הנבחרת
ובשיתוף רכז החגורות השחורות.
 .16מבחן חגורות שחורות קרבי (לא לחברי נבחרת הנבחנים במסגרת הנבחרת) יתנהלו על ידי ההתאחדות
במידת הצורך ,למועמדים אשר מעוניינים להבחן במבחן קרבי.
הקריטריונים:
 השתתפות בלפחות  3קרבות על המזרן ב 2 -אליפויות ישראל דרג א' ו/או תחרויות בחו"ל ב4 -השנים האחרונות אשר קדמו למבחן.
 השתתפות בלפחות  3אליפויות ישראל דרג ב' עם לפחות  2ניצחונות בקרב ועוד קרב (על המזרן)ב 4 -השנים האחרונות שקדמו למבחן.
 .9אתר ההתאחדות ועמוד הפייסבוק
https://www.tkd.org.il/
https://www.facebook.com/israeltaekwondofederation/

 .10נושאים אחרים
א .קורס שופטים
ההתאחדות מקיימת קורסים לשופטי טאקוונדו לאומיים .קורסים אלה כוללים  4-6מפגשים בימי שישי  2 +מפגשי
תרגול נוספים בתחרויות ליגה/אימוני נבחרת .המועדונים מתבקשים לשלוח מועמדים מגיל  21על מנת שנוכל להרחיב
את מאגר השופטים הקיים וליצור מצב של ייצוג הולם לכל המועדונים.
לגבי מיקומו ופרטים אחרים של הקורסים ,ייצאו הודעות מפורטות .כמו בכל שנה לצורך ההחלטה על מיקום הקורסים
יילקח בחשבון ,בין היתר ,מקום מגוריהם של רוב הנרשמים לקורסים האלה.
ב .דיווח על השתתפות ספורטאים באליפויות בינלאומיות בחו"ל
( )1ספורטאי ,שהשתתף באליפות בינלאומית בחו"ל ,ואינו חבר הנבחרת או שיצא לאליפות מטעם המועדון ,חובת
הדיווח על תוצאות התחרות חלה על מאמנו האישי ו/או המועדון בו הוא רשום.
( )2לפיכך ,יש לשלוח עד  14יום ,מיום סיום התחרות ,את הפרטים אשר כוללים שם ומיקום התחרות ,תאריך
התחרות ,דירוג התחרות ,שם הספורטאי/ת שהשתתפו בתחרות ,קטגוריית המשקל והגיל בה התחרה ,כמה קרבות
ניצח ומול מי התחרה ,דירוג ובמיוחד אישור רשמי של מארגני התחרות על התוצאות (פירמידות כולל תוצאות).
( )3לא יעודכנו תוצאות ללא צירוף התוצאות הרשמיות.
ב .וועדת חריגים
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( )1וועדת חריגים של ההתאחדות תהיה מורכבת מיו"ר ההתאחדות ,המנכ"לית והנציג המקצועי הממונה על
התחום.
( )2במידה ועל וועדת חריגים לדון בעניין ספורטאי החבר באותו מועדון אליו משתייך או במועדון עצמו הנציג
המקצועי הממונה על התחום ,במקרה כזה ,יו"ר וועדת חריגים יהיה רשאי לקבוע מי יהיה המחליף של והנציג
המקצועי הממונה על התחום בדיון על אותו נושא.
( )3הנושאים אשר יכולים להעלות כוללים תוצאות מבחני חגורות שחורות ,תקינות תחרויות ליגות ,ואחר אבל לא
כולל הנושאים הקשורים לנבחרת ישראל נבחרת או לתוצאות קרבות באליפויות.
( )4מגיש ערעור לוועדת חריגים יהיה מחויב בתשלום בהתאם למחירון המעודכן של ההתאחדות .וועדת חריגים
תהיה רשאית להעלות בעצמה נושאים.
ג .אחר
מאמנים ומנהלי מועדונים מוזמנים לפנות אלינו לגבי הבהרות נוספות או לגבי כל נושא אחר אשר לא הוזכר במסמך זה.
סיכום
ההתאחדות תהיה רשאית לשנות בכל עת סעיף או סעיפים ממסמך זה.
לסיום ,אנו בהתאחדות מאמינים שהנחיות אלה יקדמו את המועדונים ואת ההתאחדות בעונת  2022וזאת לקראת
ההכנות לאולימפיאדת פריז  ,2024ונקווה שהיערכות נכונה של המועדונים בהתאם להנחיות אלה ,יזכו אותם בתקצוב
גבוה יותר ובהצלחות רבות בזירה הבינלאומית.
בברכה ובהצלחה לכולנו בעונה החדשה!
נועה שמידע
מנכ"לית
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טופס רישום ספורטאי להתאחדות הישראלית לטאקוונדו (ע"ר)( ,להלן :ההתאחדות")

לשון זכר כלשון נקבה
( )1תיאור המבנה המשפטי של ההתאחדות
 ההתאחדות הינה עמותה רשומה מספר 58-000-4968 המבנה המשפטי של ההתאחדות הינו כמפורט בתקנון העמותה.( )2פרטי בעלי התפקידים מרכזים בעת הרישום
תפקיד
שם
יו"ר
יהודה מעיין
נשיא כבוד
שמשון חי-יוסף
מנכלי"ת
נועה שמידע
גזבר
דרור שאול
מזכ"לית
לילך קליאוט
רו"ח
רחמים לוי רחמינוב

טלפון
02-6780175
02-6780175
02-6780175
02-6780175
02-6780175
02-6780175

( )3תקנון המשמעת והקוד האתי שיחול לעניין הספורטאי בהתאחדות
תקנון המשמעת של ההתאחדות והקוד האתי מופיעים באתר ההתאחדות /https://www.tkd.org.il
( )4הוראות בכל הקשור לתשלומים להתאחדות והתחייבות אחרות בעת הרישום השנתי
הספורטאי מחויב בתשלום דמי רישום שנתיים בסך  70ש"ח בשנה מגיל  12ובסך  30ש"ח בשנה עד גיל  ,11תשלומים אלה אינם
כוללים תשלומים עבור השתתפות הספורטאי באירועים שההתאחדות תארגן או שההתאחדות משתתפת בהם או כל אירוע אחר.
כדי לקחת חלק באירוע לאומי תהיה חובת רישום ותשלום באתר ההתאחדות העולמית /https://worldtkd.simplycompete.com
בנוסף ,הספורטאי מחויב למסור בעת הרישום העתק תעודת זהות שלו או העתק הנספח של תעודת הזהות של אחד ההורים ,בו
רשום הספורטאי ותמונת דרכון של הספורטאי.
( )5הוראות בכל הקשור לשחרור ספורטאי או מעבר שלו למועדון אחר
כמפורט בתקנות הספורט (מידע בטופס הרשמה לאגודה) ,תשנ"ז .1997 -
( )6הוראות בכל הקשור לביטוח תאונות אישיות הספורטאי (להלןף "הביטוח") ובדיקות רפואיות
באחריות המועדון לרכוש את הביטוח בהתאם להנחיות ההתאחדות ,ולעבור בדיקה רפואית בהתאם לחוק הספורט ,ולהעביר את
אישור ביצוע הבדיקה ותוצאותיה להתאחדות בעת הרישום.
( )7הוראות בכל הקשור לטיפול רפואי והתשלומים הקשורים בכך ,לרבות ההשתתפות העצמית של הספורטאי
( )8הוראות בכל הקשור לשימוש בתמונות שצולמו במסגרת פעילות ההתאחדות
הריני נותן בזאת את הסכמתי המוחלטת והבלתי חוזרת לכך שההתאחדות תעשה שימוש בשמי ,בדמותי ,תמונותיי ,הישגיי וכיו"ב
לצרכיה השונים של ההתאחדות לרבות לצרכי פרסום לאומי ובינלאומי ,חדשות או כל צרכיה האחרים של ההתאחדות ,וזאת מבלי
שאהיה רשאי ו/או זכאי לכל תמורה בגין עשיית השימוש האמור ומבלי שתידרש ההתאחדות לקבל אישור פרטני ממני לפני עשיית
כל שימוש ,בהווה ובעתיד גם לאחר פרישתי מהענף.
( )9הוראות שימוש בסמים ובתוספי תזונה
בהתאם למפורט בהנחיות מנהל הספורט ראה אתר http://mcs.gov.il/sport/Pages/default.aspx
..........................................................................................................................................................................................
הנני ,החתום מטה ,מאשר כי קראתי והבנתי את כל תנאי טופס רישום זה ,כולל הפרטים בנוגע לביטוח של הספורטאי ובכלל זה כל
הקשור לביטוח ,אישור רפואי וטיפול רפואי ,שימוש בתמונות ,קוד אתי ,איסור שימוש בסמים והתשלומים הקשורים בכל הנ"ל.
שם ומשפחה הספורטאי:

שם המועדון:

מין:

שם המאמן:

תאריך לידה:

כתובת:

ת.ז:.

טלפון:

כתובת דוא"ל:

האב/האם (חובה אצל ספורטאי קטין):

חתימות  -הספורטאי:
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הה תא ח ד ות הישראל ית ל טא קוו נדו (ע"ר)
ת .ד  3111 .ירוש לים 9103002
02-6780175 
02-6790479 

P.O. Box 3111 Jerusalem 9103002
 + 972-2-6780175
 + 972-2-6790479

עמותה רשומה 58-000-4968
נספח –  :2טופס חברות בנבחרת ישראל  -נבחרת ישראל

לשון זכר כלשון נקבה
לכבוד ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו (להלן" :ההתאחדות")
הנני  ,......................................................מס' ת.ז ,..........................................החתום מטה ,ספורטאי ,מאשר בזאת שקראתי
והבנתי את תוכן מסמך זה.
חבר נבחרת ישראל ומאמנו האישי מתחייבים לנהוג בהתאם להנחיות צוות מאמני נבחרת ישראל שיינתנו לו בכתב או
•
בע"פ וכן מתחייבים לפעול בהתאם לנהלי ההתאחדות המפורסמים בקובץ זה ובהתאם לנוהל הנבחרת המתעדכנים מעת לעת באתר
האינטרנט של ההתאחדות לצד יתר טפסי ההתאחדות (להלן" :הנהלים") .ידוע לו כי כל חריגה מההנחיות ו/או מהנהלים ,תטופל
בהתאם על פי הנחיות ונהלים אלה.
חבר נבחרת ישראל מתחייב להעביר להתאחדות כל מסמך שיידרש על ידה ,לרבות :האישורים שיידרשו ע"י הנה"ח; צילום
•
דרכון בתוקף/צילום תעודת זהות/תמונת פספורט (כל המסמכים סרוקים באיכות טובה) ואחרים; אישור רפואי תקין ותקף; טופס
רישום ספורטאי; וכיו"ב .ידוע לו כי ללא כל האישורים שיידרשו ,לא תוכל ההתאחדות לרשום אותו כחבר מן המניין בנבחרת
ישראל.
חבר נבחרת ישראל מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת אימוני נבחרת ישראל יתקיימו ,בין היתר ,אימוני כושר ואימונים אחרים
•
בעצימות גבוהה ,אימוני אגרסיביות ,קרבות ללא מגנים ,קרבות ואימונים משותפים של חברי נבחרת ישראל בגילאים שונים ,ללא
הבדלי מין ,ובהפרשי משקל שונים ,אימוני ספיגה וכיו"ב ומתחייב לנהוג בהתאם להנחיות צוות מאמני נבחרת ישראל.
חבר נבחרת ישראל מצהיר שידוע לו כי מתן מלגה כלשהי ע"י ההתאחדות ,לא תקיים שום יחסי עובד-מעביד בינו לבין
•
ההתאחדות ומצב זה יכול להפסק ללא התראה מוקדמת.
חבר נבחרת ישראל נותן בזאת את הסכמתו המוחלטת והבלתי חוזרת לכך שההתאחדות תעשה שימוש בשמו ,בדמותו,
•
תמונותיו ,הישגיו וכיו"ב שלו לצרכיה השונים של ההתאחדות לרבות לצרכי פרסום לאומי ובינלאומי ,חדשות או כל צרכיה האחרים
של ההתאחדות ,וזאת מבלי שיהיה רשאי ו/או זכאי לכל תמורה בגין עשיית השימוש האמור ומבלי שתידרש ההתאחדות לקבל
אישור פרטני ממנו לפני עשיית כל שימוש ,בהווה ובעתיד גם לאחר פרישתו מנבחרת ישראל.
חבר נבחרת ישראל מחויב להצהיר בתחילת העונה או במהלך עונה זאת ,בתיאום עם מאמנו האישי ,על קטגוריית המשקל
•
בה יתחרה במהלך העונה.
חבר נבחרת ישראל ומאמנו מאשרים ,מצהירים ומתחייבים כי חבר נבחרת ישראל מבוטח מטעם המועדון בביטוח תאונות
•
אישיות בהתאם לחוק הספורט הכוללות כיסוי בין היתר לאימונים או פעילות במסגרת ההתאחדות בהם הוא נוטל חלק
והמתקיימים שלא במתקני האימונים של המועדון ו/או בפיקוח המאמן ו/או על פי הנחיית המאמן ,וכי להתאחדות ו/או למאמנים
מטעם ההתאחדות ו/או לעובדיה האחרים לא תהיה כל אחריות בקשר לנזק שיגרם ,במידה ויגרם ,במסגרת אימון/פעילות לחבר
נבחרת ישראל .חבר נבחרת ישראל והמאמן מתחייבים לשפות ולפצות את ההתאחדות בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה
הנובעת ו/או הנוגעת במישרין ו/או בעקיפין לנזק שיגרם לחבר נבחרת ישראל בכל מסגרת פעילות מטעם ההתאחדות וזאת הן
במקרה של אי עריכת פוליסת ביטוח מתאימה בניגוד להתחייבות ולאישור הנ"ל והן במקרה והביטוח שערך עבורו המועדון בהתאם
להתחייבות דלעיל לא מכסה נזקים שנגרמו לחבר נבחרת ישראל ,כולם או חלקם.
_______________
חתימת הספורטאי (*)

__________________
חתימת המאמן האישי (*)

______________________
חתימת הורה-ספורטאי קטין (*)

_____________
תאריך

_________________
חתימת המאמן הלאומי
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