ארגון גולשי הגלים בישראל
תכנית מועדונים 2018
ליגת הגלישה

הקדמה
• החל מעונת התחרויות  ,2018כל גולש שירצה להתחרות באחת מקטגוריות סבב
אליפות הארץ בגלישת גלים יצטרך להיות חבר בארגון גולשי הגלים
• כל גולש יהיה רשום במועדון גלישה המוכר ע"י ארגון גולשי הגלים
• מועדון מוכר ,כלומר מועדון אשר מאושר ע"י משרד החינוך ועומד בתנאי חוזר
מנכ"ל מעודכנים

• המועדון לא חייב להיות מועדון שקרוב למקום מגוריו .מועדון לבחירתו מכל הארץ
• כל מועדוני הגלישה ירשמו לארגון גולשי הגלים ויוכלו לרשום את החניכים ישירות

לארגון
• תחרויות נוער בקטגוריות  U12, U14, U16ובנות יתקיימו במסגרת ליגה איזורית

ארגון גולשי הגלים – מבנה הליגה
תיקצוב

משרד
הספורט/טוטו

ארגון גולשי
הגלים בישראל

מועדון 1

מועדון 1

מועדון 1

מועדון 2

מועדון 2

מועדון 2

מועדון 3

מועדון 3

מועדון 3

מועדון 4

מועדון 4

מועדון 4

מועדון ...

מועדון ...

מועדון ...

תיקצוב

ליגת צפון

ליגת מרכז

ליגת דרום

חלוקת איזורים
צפון – נהריה > נתניה
מרכז – שפיים > תל אביב

דרום – בת ים > אשקלון

מועדונים
• קריטריון למועדון  -מועדון מוכר ומורשה ע"י משרד החינוך ועומד בחוזר מנכ"ל
• מועדון יכול להקים עמותה שלאחר שנתיים של ניהול תקין תקבל תיקצוב ישירות ממשרד הספורט והטוטו
• ליווי חינם דרך עצמה/מכבי

• גולשים נרשמים לארגון דרך המועדון הנבחר או ישירות לארגון עם חובת השתייכות למועדון
• כל הנרשמים חייבים באישור רפואי עדכני וביטוח תאונות אישיות
• מתחרים שנמצאים בתוך מסגרת חינוכית לא חייבים בביטוח .מתחרה שלא נמצא במסגרת חינוכית ,חייב בביטוח דרך הארגון
• הרשמה לתחרויות תהיה דרך אתר ארגון גולשי הגלים בלבד
• רכז האיזור יאסוף את אנשי הקשר של המועדונים באיזור שלו וינחה על התכנית השנתית של התחרויות ( 4תחרויות עד אוגוסט
)2018
• תשלום שנתי לארגון לכניסה לתכנית  1500 -ש"ח

מתחרים
• הרשמה לארגון גולשי הגלים
• הרשמה למועדון ע"פ בחירה מרשימה של מועדונים – ללא הגבלה לאיזור מגורים
• אין מעבר בין איזורים במהלך השנה.
• מעבר בין מועדונים באותו איזור אפשרי
• אישור רפואי עדכני
• ביטוח תאונות אישיות –

אם המתחרה לא בתוך מסגרת חינוכית

• שיוך למועדון תוך כדי ההרשמה באתר הארגון

הרשמה לארגון
• הרשמה לארגון גולשי הגלים
• חבר ארגון לא מתחרה –  50ש"ח לשנה

• נוער במסגרת חינוכית –  100ש"ח לשנה
• נוער/בוגר לא במסגרת חינוכית –  200ש"ח לשנה

תחרויות איזוריות
• החל מסוף פברואר ועד אוגוסט יתקיימו  4תחרויות בכל איזור
• אחראי האיזור יפיק ויארגן את התחרויות מטעם הארגון ובעזרת המועדונים
• הארגון יספק את כל הציוד הדרוש לקיום תחרות (גזיבואים ,הגברה וכו')
• כל מועדון יקצה  4מדריכים למצבת שופטים לכל האיזורים
• בכל איזור ישפטו שופטים מאיזור אחר  +שופט ראשי מהארגון

• לאחר  4תחרויות 12 ,ראשונים בכל קטגוריה יעלו להתחרות בתחרויות הארציות

תחרויות ארציות
•  3תחרויות החל מאוגוסט/ספטמבר ועד לסוף השנה
•  36מתחרים בכל קטגוריה
• בסוף השנה יקבע אלוף/ת ישראל בגלישת גלים

אנשי קשר רלוונטים
• יוסי זמיר – ארגון גולשי הגלים
• ליאור זמיר – ארגון גולשי הגלים
• רכז דרום – שגיא אפשטיין
• רכז מרכז – עודד מצ'ורו
• רכז צפון – יקבע בקרוב
• איש קשר מכבי – עודד טל 054-4961940-
• איש קשר עצמה – מירי/הילה – 03-5746696

לסיכום...
• נעלה את כמות התחרויות בארץ
• נגדיל את מספר המתחרים ,במיוחד בקטגוריות הנוער והבנות
• נביא לתחרויות ארציות את מיטב הגולשים מכל הארץ
• להגדיל את מספר החברים בארגון גולשי הגלים ובמועדונים המשתתפים בתכנית
• גישה לכל הגולשים המתחרים בסבב
• ליווי בפתיחת עמותה ומימון ההוצאות
• תיקצוב ממשרד הספורט והטוטו לאחר שנתיים של ניהול תקין
• זכאות לרכישת ציוד במימון של  75%מהטוטו (קרן מתקנים)
• בניית תשתית של תחרויות איזוריות לחניכים של המועדון
• קידום החניכים בפעילות כלל ארצית
• מימון של ארגון גולשי הגלים ל 4-מדריכים של המועדון בקורס שיפוט והכנסה למצבת השופטים של הארגון
• הגברת התחרותיות בענף הגלישה בארץ וקידום הספורט

ארגון גולשי הגלים
תכנית מועדונים 2018
ליגת הגלישה
בהצלחה!!!

