יום ראשון  19ספטמבר 2021
תקנון אליפות ישראל עד גיל  23בג'ודו עונת  – 21/22יום שישי 22/10/21 -
 .1הגדרות גיל ,מין ומשקל:
גיל
בנים
בנות

שנת לידה
1999-2007
1999-2007

משקלים
100+, 100-, 90-, 81-, 73-, 66-, 6078+, -78, 70-, 63-, 57-, 52-, 48-

 .2קבוצות משקל:
א .המשקל הכבד בכל קבוצת גיל יקבע בהתאם למספר המשתתפים במשקל זה.
המשקל יכול להיות נמוך מהרשום בטבלה.
ב .לאחר סיום מועד ההרשמה אין אפשרות לעלות קטגורית משקל אלא באישור מנהל התחרות.
ג .על המאמנים לציין בעת ההרשמה את קבוצת המשקל אליה נרשם הספורטאי.
 .3שיטת התחרות:
שיטת התחרות תיקבע בהתאם למספר הנרשמים בקבוצת המשקל:
א .בקבוצת משקל בה פחות מ 3 -מתחרים ,יהיו המתחרים רשאים לעבור לקבוצת משקל גבוהה יותר.
היה וקבוצת המשקל היא הגבוהה ביותר לא תתקיים תחרות בקבוצת משקל זו.
ב .במשקל בו מתחרים  3עד  5מתחרים הקרבות ייערכו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד .בשיטת ליגה
הקרבות הראשונים יהיו של המתחרים מאותה אגודה.
ג .במשקל בו מתחרים מעל  6מתחרים תתקיים התחרות בשיטת הזדמנות כפולה (רפסג' כפול).
מתחרים שינוצחו ע"י ארבעת המתחרים שהגיעו לקרבות העלייה לגמר יתחרו במסגרת בית
הניחומים.
 .4הרשמה לתחרויות:
א .ההרשמה לתחרות תהיה רק באמצעות מערכת ניהול האיגוד  .CRMלא יהיה ניתן לרשום ספורטאים
לאליפות ישראל עד גיל  23שלא נרשמו לאיגוד לאחר יום א' .17/10/21
ב .אחריות להרשמה ,תשלום דמי השתתפות וקנסות חלים על אגודה ולא על הספורטאי.
(ספורטאי לא ירשם עצמאית).
ג .תאריך אחרון להרשמה :יום ב'  17/10/2021בשעה .23:59
הרשמה תתבצע באמצעות מערכת ניהול האיגוד  CRMבלבד.
מובהר כי רישום ספורטאי במערכת הינו מחייב ,ביטול רישום יינתן עד מועד חסימת המשקל.
ד .הרשמה מלאה כוללת את ההרשמה באמצעות מערכת ניהול האיגוד  CRMותשלום תואם.
 .5הגרלה:
א .הגרלה תבוצע יום לפני התחרות בתאריך  21/10/21בשעה .15:00
ב .ניתן לערוך שינויים במשקל באמצעות מערכת ניהול האיגוד  CRMבלבד עד יום ה'  21/10/2021בשעה
.12:00
ג .ההגרלה תבוצע עפ"י מפתח אגודות ,עפ"י הפרדת מתחרים כמפורט בהמשך חוזר זה.
ד .אחראי יום התחרות יחליט בכל מקרה של ספק בכללי ניהול התחרות בשיטת התחרות ובחלוקה
למשקלים.
 .6זכות השתתפות:
זכאי להשתתף באליפות ישראל עד גיל  23מי שהתקיימו בו כל התנאים כדלהלן:
א .ספורטאי הרשום באיגוד עד לסוף תקופת הרישום כפי שמצוין בסעיף .4ג.
ב .ספורטאי רשום לעונת  ,2021-22אישור השתתפות יינתן רק למי שהמציא לאיגוד אישור רפואי
מתחנה מאושרת ע"י משרד הבריאות לביצוע הבדיקות.
ג .באחריות האגודה להגיש את טופס הבדיקה הרפואית המתאימה ע"פ חוק הספורט ,לפני הרשמת
הספורטאי לתחרות .מאמן שלא יציג טופס בדיקה רפואית של הספורטאי לפני ההרשמה לתחרות

במערכת ה , CRMלא יוכל לרשום את הספורטאי לתחרות ,והספורטאי שלו יימחק מרשימת
המשתתפים.
 .7דמי השתתפות:
א .דמי השתתפות ₪ 120
ב .לא יינתן החזר בגין אי הופעה או פסילת מתחרה עקב אי עמידה במשקל.
ג .ספורטאים להם יתרת זכאות במנוי השנתי מעונת  2020-21בלבד יוכלו להשתמש במנוי לצורך התשלום
לתחרות.
ד .מודגש כי באליפות ישראל לא ניתן יהיה לשלם ביום התחרות.
ה .האחריות על התשלום לתחרות אליפות ישראל היא של האגודה בלבד.
ו .אגודות שלא יסדירו התשלום עד למועד הנקוב יחויבו בהתאם להרשמתם ולא יהיו החזרים בנושא.
 .8חוקת הקרבות:
א .הקרבות יתנהלו ע"פ החוקה הבינלאומית והעדכונים שניתנו בהשתלמויות השופטים והמאמנים.
ב .חליפת הג'ודו -ישנה חובה לשתי חליפות תקניות -לבנה וכחולה .הספורטאי שייקרא ראשון נדרש
ללבוש ג'ודוגי לבן .הספורטאי שייקרא שני נדרש ללבוש ג'ודוגי כחול.
ג .לנוחיות הספורטאים תהיה מוצבת עמדת בידוק עצמי באמצעות .sokuteki
האחריות לעלייה לקרבות עם ג'ודוגי בצבע הנכון ובמידות הנכונות היא של המאמן /ספורטאי בלבד.
 .9שקילה:
א .השקילה תבוצע בלבוש מינימלי עפ"י התקן האירופאי.
ב .בשקילה יהיה רשאי להיות נוכח מאמן אישי של הספורטאי.
ג .שקילה מוקדמת לאליפות ישראל תתקיים ביום ה'  21/10/21בשעה  18:00-19:00במוקדים שונים ברחבי
הארץ (יפורסם בנפרד).
ד .בנוסף תתקיים שקילה רשמית ביום התחרות בין השעות08:00-09:00 :
ה .יובהר כי ספורטאי שנפסל בשקילה ביום ה' בערב לא יהיה רשאי להישקל בשקילת הבוקר.
ו .ספורטאי שלא יעמוד בקטגוריית המשקל אליה נרשם לא יוכל להתחרות.
ז .חדר השקילה ייסגר בשעת סיום השקילה שתפורסם לכל תחרות ,המאחרים ייפסלו מהתחרות.
ח .מודגש כי תותר שקילה רשמית אחת בלבד על משקל התחרות הרשמי .ספורטאי שנשקל בשקילה
הרשמית ולא עמד בקטגוריית התחרות אליה הוגרל ייפסל מהתחרות.
ט .שקילה אקראית-
• השקילה האקראית תתבצע ביום התחרות עד השעה 09:00
• על הספורטאים לעמוד בחריגה של עד  5%מהקטגוריה אליה רשומים.
 .10דירוגים:
הספורטאים ידורגו בתחרות ויופרדו בהתאם עפ"י סדר הקדימות הבא:
א.
ב.
ג.
ד.

עפ"י הדרוג העולמי ,העדכני ליום ההגרלה .יילקחו בחשבון ספורטאים המדורגים עד המקום ה60 -
בדירוג העולמי בלבד ,ללא קשר לקבוצת המשקל בה יתחרו באליפות ישראל.
עפ"י הזוכים באותה קבוצת משקל באליפות ישראל עד גיל  23בעונה הקודמת.
מתחרים מאותה אגודה יופרדו .לא ניתן יהיה לדרג ספורטאים מאותה אגודה .מובהר כי הפרדת
המתחרים תעשה קודם עפ"י דירוגם עפ"י סעיפים  1ו 2 -לעיל.
בכל קבוצת משקל יופרדו המתחרים עפ"י דירוגם באופן הבא:
• המדורגים  1ו 2 -יהיו בבתים נפרדים ,כך שיוכלו להיפגש אך ורק בקרבות הגמר.
• במצב ובו קיימים  3מדורגים בתחרות ,המדורג  3ייפגש עם מדורג  2בעלייה לגמר ,מדורג  1ייפגש עם
אחד המדורגים אך ורק בקרב הגמר.
• במצב ובו קיימים  4או יותר מדורגים בתחרות  :מדורג מס'  3יהיה בבית נפרד ממדורג מס'  ,2כך
שיוכל להיפגש איתו בקרב העלייה לגמר; מדורג מס'  4יהיה בבית נפרד ממדורג מס'  ,1כך שיוכל
להיפגש איתו בקרב העלייה לגמר.

 .11מאמנים:
א .מאחורי כל זירה יוצבו שני כסאות ,אחד לכל מאמן.
ב .המאמן אחראי על התנהגות הספורטאי שלו מכניסתו לאולם הקרבות ,ועד יציאתו ממנו ,לפני ואחרי כל
קרב בו הוא נוטל חלק.
ג .הנחיית המאמן תוגבל בצורה מוחלטת לתקשורת עם הספורטאי ,עצות טקטיות ,עידוד ,הנחייה במצבים
מיוחדים וכיו"ב.
ד .הנחיית המאמנים תהיה בזמן מאטה בלבד .לא תותר הנחיית מאמנים על כיסא המאמן בזמן הז'ימה.
ה .המאמן יישאר ישוב על כסאו כל משך ההתמודדות.
 .12התנהגות אסורה על ידי מאמן /מדריך:
א .מתן הערות או ביקורת על החלטות השיפוט ולו ברמיזה.
ב .דרישה לתיקון החלטת שופטים
ג .תנועות פוגעות כלפי שופטים ,אנשי צוות ,מתחרים ,מאמנים או הקהל או התנהגות שיש בה כדי לפגוע
באלו.
ד .נגיעה ,הכאה או בעיטה ברכוש כלשהו של התחרות או במי מהמשתתפים בתחרות (מתחרים ,קהל,
שופטים ,מאמנים ,צוות תחרות).
 .13קוד לבוש:
הביגוד הבא ייאסר למאמנים בכל זמן :בגדים חושפניים ,גופיות ,כובעים (למעט כיפה) ,כפכפים ,סנדלים ,מכנס
קצר.
 .14ענישה:
מאמן שיפר כללי ההתנהגות מאמנים תישלל ממנו הזכות להיות באולם הקרבות ,ולשבת בכיסא ההנחיה
לספורטאי ,וזאת מבלי לפגוע מכל סעד אחר ,כולל וועדת משמעת ,בהתאם למקרה.
 .15משכי הקרבות:
 4דקות
 .16טקס חלוקת המדליות:
א .השתתפות בטקס חלוקת המדליות היא חובה ומהווה חלק בלתי נפרד מהתחרות .ההשתתפות בטקס
תהיה בחליפת ג'ודו לבנה בלבד.
ב .ספורטאים שלא יעלו לחלוקת המדליות התחרות לא תוכר להם לא מבחינת השתתפות ולא מבחינת
הישגם על כל המשתמע מכך .יתרה מכך הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להעמיד לדין
משמעתי ספורטאי שיפר הוראה זו.
 .17ביטוח:
א .כל אגודת ספורט החברה באיגוד חייבת לבטח את הספורטאים הרשומים בה כנגד הסיכונים הנובעים
מפעילותה הספורטיבית.
ב .ע"מ להסיר ספק ,האגודה תהיה אחראית ביטוחית על כל פציעה ו/או פגיעה ו/או כל נזק אחר שיגרם
לספורטאי שנשלח מטעמה לתחרויות.
 .18אחראי תחרות:
בסמכות אחראי התחרות לקבוע בכל מחלוקת שתתעורר במרוצת התחרות בהתייעצות עם השופט
הראשי.
 .19טפסי רישום:
טופס הרישום היחיד שיתקבל עבור התחרות הוא הרשמה באמצעות מערכת ניהול האיגוד .CRM
 .20לוחות זמנים לתחרות:
 08:00-09:00שקילה
 09:30תחילת הקרבות

 .21שיפוט ומערכת צילום:
א .מערכת צילום הקרבות תופעל בקרבות לשימוש מערך השיפוט בלבד.
ב .לכל קרב יוצב משקיף מטעם וועדת השיפוט בנוסף לשופט המזרן ,למשקיף סמכות החלטה לגבי המזרן,
בנוסף תתפקד וועדת השיפוט או מי מטעמה כאחראית על המשקיפים והשופטים.
ג .אין ערעורים על החלטות השיפוט.
ד .מאמנים אשר מעוניינים לדעת על השיקולים להחלטה זו או אחרת מוזמנים לפנות למשקיפים או לוועדה
לאחר תום הקרב ,מובהר חד משמעית כי לא תהיה כל השפעה או דיון על קרב מתנהל.
 .22שינויים או תוספות :
עדכונים ו/או תוספות לתקנון זה ככל שיפורסמו יהיו חלק בלתי נפרד מתקנון זה .מומלץ לאגודות ולמאמנים
לעקוב אחרי ההודעות בתיבת המייל ובאתר האיגוד.
 .23הנחיות קורונה:
יינתנו בסמוך לתחרות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות העדכניות לאותה העת.
בברכה,

העתקים:
מר משה פונטי ,יו"ר האיגוד.
מר נתי כפרי ,הפקה.

נועם גרינברג
מנכ''ל איגוד הג'ודו

