
טופס הצגת מועמדות לסגל קשתי ישראל

תאריך_________________

אל: הועדה המקצועית – איגוד הקשתות הישראלי

מאת )מועדון/עמותה(: ________________________

הנדון: בקשה להשתתפות בסגל קשתי ישראל

פרטי המועמד ורקע מקצועי:

תמונת 
המועמד

שם משפחה:  

שם פרטי:  

תאריך לידה:  

מקום לידה:   מגורים:  

ת. זהות:  

עיסוק/תחום לימוד:  

מועדון:  

מאמן אישי:  

משך הזמן )בשנים( בו מתאמן בחץ וקשת:  

סוג הקשת:  

תדירות אימונים:  



הישגים מקצועיים:

תחרויות בחו"ל:

   

   

   

   

   

   

תחרויות רשמיות בישראל:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



מטרה, יעדי ביניים ותכנית אימונים:

יש לצרף טבלה על־פי הדוגמא המצורפת.

תכנית תחרויות ויעדים לקשת

יעד סוג תחרותמיקוםתאריךשנה
הישג מינימליניקוד

דוגמת תכנית תחרויות ויעדים לקשת:

יעד סוג תחרותמיקוםתאריךשנה
הישג מינימליניקוד

שנת 2011
גיל 17
קדטים

עליה לפיינלים )16(560פתוחה 18 מטר - נוערצרפת21.01.2011
מקום 56410אליפות אירופה 18 מטר - קדטיםספרד21.03.2011
מקום 126020אליפות העולם לנוער - פיתאפולין22.08.2011

שנת 2012
גיל 18
נוער

מקום 57010פתוחה 18 מטר - נוערצרפת21.01.2012
אליפות עולם 18 מטר20.02.2012
אליפות אירופה לנוער 70 מטר03.07.2012

שנת 2013
גיל 19
נוער

אליפות העולם 18 מטר
מקום 8אליפות אירופה 18 מטר - נוער ?

מקום 10אליפות העולם לנוער - פיתא

שנת 2014
גיל 20
נוער

תחרות 1 18 מטר
אליפות עולם או אליפות אירופה

מדליה!!!!אוליפיאדת הנוער

שנת 2015
גיל 21
בוגר

תחרות 1 18 מטר
מינימום אולימפיעל פי קריטריונים לאולימפיאדה
מינימום אולימפיעל פי קריטריונים לאולימפיאדה

שנת 2016
גיל 22
בוגר

מינימום אולימפיעל פי קריטריונים לאולימפיאדה
מחנה אימונים הכנה לאולימפיאדה

מדליה!!!!!אולימפיאדהברזיל



הערות/נושאים נוספים:

 

 

 

 

 

 

מתכונת האימונים הבסיסית המחייבת את חברי סגל קשתי ישראל:

ארבעה אימונים שבועיים לפחות בלווי המאמן האישי על־פי תכנית וסרגל מאמצים.  •

שמירה על מינימום של שני אימונים שבועיים בחודשי בגרויות ובחינות.  •

דווח דו־חודשי של התקדמות הספורטאי לוועדה המקצועית של האיגוד.  •

השתתפות ב-80 אחוז מהתחרויות הארציות הרשמיות בכל אחת משנות הפעילות שבתכנית.  •

השתתפות באימונים מרוכזים/מחנות אימונים לקראת התחרויות הבינלאומיות.  •

לווי ובקרה של תכנית האימון והעמידה ביעדים על־ידי נציג הוועדה המקצועית של האיגוד.  •

יציאה של הספורטאי ל-2 תחרויות בינלאומיות בחו"ל לפחות בכל שנת פעילות.  •

אנו מצהירים בזאת שקראנו והסכמנו לתנאים הנדרשים במסמך זה, ומתחייבים לעשות ככל יכולתנו לעמידה בתכנית 
האימונים המוצגת, כתנאי לכניסה ופעילות במסגרת סגל קשתי ישראל.

על החתום:

שם __________________שם __________________שם __________________

חתימה ________________חתימה ________________חתימה ________________

מנהל המועדוןמאמן אישיהמועמד

  

)למועמד מתחת לגיל 11(

שם האב/אם ____________________

חתימת האב/אם _________________


