
 6בקשת מועמדות לדאן 

 איגוד הג'ודו בישראל

 תאריך:                                    

 

 _________שנת לידה:      שם פרטי: ___________       שם משפחה: ___________

 מתאריך: ______________ 5מס' ת.ז:  ______________                                דאן 

 שהתקבלו במבחנים: ___________            דרגות שהתקבלו בהענקה: ______דרגות 

 

 )נא למלא את הרלונטי( עבר תחרותי

 

 

 

 

 שנה            הישג            תחרות                  קטגוריה

A    משחקים אולימפיים בוגרים 

 3, 2, 1מקום            

  

A         אליפות עולם בוגרים 

 3, 2, 1מקום            

  

B      אליפות יבשתית בוגרים 

 3, 2, 1מקום             

  

B   טורניר בוגרים עם ניקוד לדירוג 

 עולמי                

 3, 2, 1מקום            

 

  

B        אליפות עולם וטרנים 

 3, 2, 1מקום           

  

C     אליפות ישראל בוגרים 

 3, 2, 1מקום          

 אליפויות( 2)מספיק לציין   

  



 

 (הרלונטי את למלא נא) קריירה כמאמן

 

 Aקטגוריה 

    אימנתי ספורטאים שהם מדליסטים אולימפיים בוגרים☐

 השנים בהם אימנתי אותו שנת ההישג הישג שם הספורטאי

    

    

    

 

 בוגרים באליפות עולם מדליסטים שהם ספורטאים אימנתי☐

 השנים בהם אימנתי אותו שנת ההישג הישג שם הספורטאי

    

    

    

 

 

   Bקטגוריה 

 בוגרים באליפות יבשתית מדליסטים שהם ספורטאים אימנתי☐

 השנים בהם אימנתי אותו שנת ההישג הישג שם הספורטאי

    

    

    

  

    בתחרויות סבב עולמי בוגרים עם ניקוד לדירוג עולמי מדליסטים שהם ספורטאים אימנתי☐

 השנים בהם אימנתי אותו שנת ההישג הישג שם הספורטאי

    

    

    

    

 )מאסטרס( באליפות עולם וטרנים מדליסטים שהם ספורטאים אימנתי☐

 השנים בהם אימנתי אותו שנת ההישג הישג שם הספורטאי

    

    

    

 



  Cקטגוריה 

 ספורטאים( 3)למלא עד  באליפות ישראל בוגרים מדליסטים שהם ספורטאים אימנתי☐

 השנים בהם אימנתי אותו שנת ההישג הישג שם הספורטאי

    

    

    

 

 

 Dקטגוריה 

 אני מאמן או מדריך פעיל ברציפות משנה ______    עד שנה  _______☐

 _________________היקף שעות אימון/הדרכה שבועיות    

 מסגרות אימון/הדרכה ______________________________________________________   

   

 

 

 

 (הרלונטי את למלא נא) שופטקריירה כ

 (A)שפטתי במשחקים אולימפיים בוגרים בשנים ________________  ☐

 (B)שפטתי באליפות עולם בוגרים בשנים  ____________________  ☐

 (C)שפטתי באליפות יבשתית בוגרים בשנים  __________________  ☐

  (D)שפטתי בתחרויות הסבב העולמי לבוגרים בשנים _______________________  ☐

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (הרלונטי את למלא נא) פעילות אחרת

 (A)תפקידים באיגוד הג'ודו העולמי )נא לציין שנים( ☐

1.   ______________________________________________________________ 

2.   ______________________________________________________________ 

 

 (A)תפקידים באיגוד הג'ודו היבשתי )נא לציין שנים( ☐

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

 (B)תפקידים באיגוד הג'ודו הישראלי )נא לציין שנים( ☐

 למשל: אימון נבחרות, ריכוז קורסים, פעילות בוועדות האיגוד, פעילות אירגונית()

1.  _______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

 (B)מחבר(. נא לציין שם הספר, שנת הוצאה וגודל תפוצה -כתבתי ספר בנושא ג'ודו )לבד או כקו ☐

1. _______________________________________________________________ 

 

 (C)פעילות מיוחדת כמאמן/מדריך  )כגון: הקמת פרויקטים ייחודיים או מערכי הוראה ייחודיים(  ☐

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

 אני מתאמן פעיל באופן סדיר ברציפות משנה  _____  עד שנה  _____    המאמן _________ ☐

 (E) היקף אימונים חודשי ממוצע )שעות( ______    



 (הרלונטי במקום Xלסמן  נא) בקיאות בקאטות

 

 נבחנתי על הקאטה קאטה       
 )לציין לאיזה דאן(   

 מסוגל ללמד   מסוגל לבצע   

    נאגה נו קאטה

    קטאמה נו קאטה

    ג'ו נו קאטה

    קימה נו קאטה

    גושין ג'וצו נו קאטה

    איצוצו נו קאטה

    קושיקי נו קאטיה

 

 

  פעילויות אחרות שלא צוינו

אנא פרט פעילויות, בקיאות ייחודית, קורסים ייחודיים וכד' אשר לא באו לביטוי בטופס, היכולים להיות רלוונטים לבקשה, 

 .בלי לחזור על מידע שכבר צוין

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 תודה על מילוי הטופס ובהצלחה בהמשך הפעילות

 וועדת דרגות. –איגוד הג'ודו בישראל 


