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פרוטוקולים .4 ישמרו    -ספר  בו  פרוטוקולים  ספר  תנהל  העמותה 

לעיון   יועמד  הפרוטוקולים  ספר  הכללית.  האסיפה  של  הפרוטוקולים 

 חברי העמותה באתר האינטרנט של העמותה.

 

 קולות הצבעה ה. 

 

הבחירות,   .1 לפני  לפחות  שנה  במשך  בעמותה  החבר  ספורט,  תאגיד  לכל 

לפחות. לתאגיד ספורט אשר הקים קבוצת ספורט יוקנה  יוקנה קול אחד  

 קול אחד, ולא יוקנה קול בגין קבוצת ספורט. 

יוקנו    .2 הבחירות  לפני  לפחות  שנה  במשך  בעמותה  החבר  ספורט  לתאגיד 

ביחס   וזאת  הישגים,  ובגין  פעילות,  בגין  נוספים  הצבעה  קולות 

 ההצבעה.  לספורטאים הרשומים בעמותה לפחות שנה אחת עובר למועד

ספורטאים קטינים    5לפי מפתח של קול אחד לכל    בגין פעילות א.

שנה  הרשומים בעמותה  במסגרת    18שנה עד    13משנתונים בני  

תאגיד ספורט )לרבות קבוצת ספורט המסונפת אליו( והשתתפו  

תחרויות פעילים בעונה לפחות; ובנוסף לפי מפתח של קול    4-ב

גיל   מעל  בשנתון  בגיר  ספורטאי  לכל  בעמות18אחד  הרשום  ה  , 

במסגרת תאגיד ספורט )לרבות קבוצת ספורט המסונפת אליו(,  

ב השתתף  ובלבד    4  -ואשר  לפחות,  בעונה  פעילים  תחרויות 

בעל   רשום  ספורטאי  הינו  הבגיר  רשום  בספורטאי  שהמדובר 

 חגורה חומה. 

 

לפי מפתח המבוסס על הישגי ספורטאים )לא כולל    בגין הישגים ב.

לבוגרים, )ובלבד שהשתתפו  אליפות קבוצתית( באליפות ישראל  

לפחות   המשקל(    6בתחרות  באותו    טורניר   ובכל ספורטאים 

"   אולימפי   ניקוד  שמקבל  בינלאומי   הטורניר)להלן: 

 .ב;  ומעלה, לרבות    פרי  גרנד  טורניר  .א:  ל  והכוונה"(  הבינלאומי

;  ו  'וניור( וג)בוגרים    עולם   אליפות.  ד;  ,מאסטרס  .ג  ;,סלאם  גרנד

 :הבא המפתח  לפי. אולימפיאדה. ה

 בגין אליפות ישראל בוגרים בכפוף לאמור לעיל:  

 קולות, בגין כל ספורטאי במקום הראשון.  6 .1

 קולות, בגין כל ספורטאי במקום השני.    4 .2

 קולות בגין כל ספורטאי במקום השלישי.    2 .3

ובלבד   .4 החמישי,  במקום  ספורטאי  כל  בגין  אחד  קול 

 ניצח לפחות בשני קרבות. שהספורטאי 

בוגרים .5 ישראל  באליפות  בטורניר    השתתפו  ו/או 

העניין לפי  באותו    5עד    4,  הבינלאומי,  ספורטאים 

יוקנו   בלבד,  במקום    3המשקל  הספורטאי  בגין  קולות 
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וקול    2הראשון,   השני,  במקום  הספורטאי  בגין  קולות 

 אחד בגין הספורטאי במקום השלישי. 

י .6 באליפות  בוגרים  השתתפו  בטורניר  שראל  ו/או 

העניין,   לפי  משקל    3הבינלאומי,  באותו  ספורטאים 

יוקנו   קולות בגין הספורטאי במקום הראשון,    2בלבד, 

 וקול אחד בגין הספורטאי במקום השני. 

פחות   .7 השתתפו  בה  תחרות  בגין  קולות  יוקנו  לא 

 משלושה ספורטאים במשקל.

 :אר בינלאומי לפי הפירוט הב בגין טורני 

גרנד פרי   תחרות
 7מקום  5מקום  3מקום  2מקום  1מקום  ****ומעלה

 - 2 6 8 10 גרנד פרי 
 - 2 6 8 10 גרנד סלאם 

אירופה   אליפות
 - - 48 72 96 קבוצתי** 

 6 8 12 16 20 אליפות אירופה** 
  4 8 10 15 מאסטרס 

 - - 72 96 120 עולם קבוצתי**  אליפות
 10 15 20 30 40 אליפות עולם** 

 20 30 40 60 80 אולימפיאדה *
אולימפיאדה  

 - - 120 192 240 קבוצתי*** 
 

של   *  זמן  לפרק  יינתן  בטבלה  המופיע  המלא  שנים    4הניקוד 

ממועד הזכייה באולימפיאדה. בגין מחזור אולימפי קודם יינתן  

 חצי מהניקוד בעמודה הרלוונטית בטבלה. 

חצי   ** יינתן  קודמת  בשנה  תוצאה  בעמודה  בגין  מהניקוד 

בטבלה. לאליפות    הרלוונטית  הנוגע  הניקוד    –קבוצתית  בכל 

  יחולק באופן שווה בין הספורטאים בתחרות הקבוצתית שיינתן  

  . קוד בגין כל ספורטאי יינתן לאגודה הרלוונטיתכך שהני

של   *** זמן  לפרק  יינתן  בטבלה  המופיע  המלא  שנים    4הניקוד 

ממועד הזכייה באולימפיאדה. בגין מחזור אולימפי קודם יינתן  

הניקוד   המקרים,  בשני  בטבלה.  הרלוונית  בעמודה  ניקוד  חצי 

שיינתן יחולק באופן שווה בין הספורטאים בתחרות הקבוצתית  

 קוד בגין כל ספורטאי יינתן לאגודה הרלוונטית. כך שהני

ביחס    1.5נשים/בנות יהיו זכאיות לניקוד המופיע בטבלה כפול   ****

עולם אליפות  אירופה,  הנ"ל    –  אולימפיאדהו  לאליפות  כל 

 .בקטיגוריות האישיות בלבד ולא בקטיגוריות הקבוצתיות 

 המועד הקובע לחישוב קולות הצבעה יהיה: ג. 

כללית לצרכי בחירות, מועד סיום המשחקים  לאסיפה   .1

בדבר   כללית  אסיפה  החלטת  מועד  או  האולימפיים, 


