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מגזין רבעוני לנושאי סיווג פראלימפי
עבודת הסיווג היא עבודה דינאמית ,הדורשת להתעדכן בחידושים האחרונים כל הזמן ,להיות
יצירתיים ולא לשכוח לרענן את מה שכבר ידוע .דוגמאות לכך ניתן למצוא במגזין הנוכחי.
קריאה נעימה  -העלון הבא יצא באוקטובר 2019
חידוש הסיווג של שחקני טניס כסאות גלגלים
בענף הטניס בכסאות גלגלים יש  2קלאסים –
'אופן' ' openוקוואד'  .quadעד לא מזמן,
ההשתתפות בדרגת 'האופן' ,לא הצריכה
אישור מיוחד .כל אחד יכל להירשם לדרגה זו.
לא היו קריטריונים לזכאות מינימאלית ,לא
נעשתה שום צפייה לוודא ליקוי ולא נדרש
רפואיים
מסמכים
להציג
מהספורטאי
המעידים על ליקויים.

בעקבות השינויים ה  ITFמקיים באוגוסט קורס סיווג
ראשון להכשרת מסווגים חדשים ואת הוועד
הפראלימפי הישראלי ,תייצג טליה פולטינסקי ( פיזיו
בהכשרתה שמרכזת את פרויקט "שווים בספורט")

רק שחקן שרצה להתחרות בקלאס 'קוואד'
היה צריך לעבור בדיקת סיווג כדי להראות
האם הוא מתאים לקלאס זה.

בחודשים האחרונים ,הפדרציה הבינלאומית
לטניס החליטה להחמיר את נהלי הסיווג כדי
ליישר קו עם הדרישות של הוועד הפראלימפי
הבינלאומי.
בשלב הראשון ,נערך סיווג לכל השחקנים
הפעילים שמתחרים בתחרויות בינלאומית.
והם התבקשו להגיש מסמכים רפואיים
המעידים על מגבלה .בנוסף למסמכים
הרפואיים נדרשה גם בדיקה פיזית .היות וכרגע
יש רק  4מסווגים בכל העולם (הספיק
בתקופה בה בדקו רק שחקני 'קוואד’) נוצר
עליהם עומס גדול מאוד.
לכן החליטו ב  ITFלבדוק קודם כל שחקנים עם
סיכוי להגיע לטוקיו  .2020התחרות הראשונה
בה התקיימה בדיקת השחקנים הייתה
באליפות העולם לנבחרות שהתקיימה בארץ
בחודש מאי .בין כל השחקנים שעברו תהליך
הסיווג ,השתתפו גם  3שחקנים ישראליים –
גיא ששון ,אדם ברדיצבסקי ואסי סטוקול
שעברו את הסיווג בהצלחה .הוכחה לחשיבות
הסיווג התגלתה כאשר מספר שחקנים לא
יכלו להשתתף בתחרות כי לא עברו את
הסיווג.

המסווגת לין דיילי מאנגליה שבודקת את
הספורטאי גיא ששון
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הטכנולוגיה בשירות המסווגים

ריענון הידע בסיווג בענף הטניס שולחן

בשנים האחרונות ,עולה הביקוש ממשתתפים
בענפים שאינם ענפים פראלימפיים לעזרה בסיווג,
ואנו משתדלים לעזור ,גם כשיש קשיים בהשגת
אישור ממסווגים מורשים.

בחודש מרץ השנה השתתפה יעל שלף ,מסווגת
מנוסה וותיקה ,בקורס ריענון בענף טניס שולחן.
להלן הדיווח שלה ,התובנות וההמלצות.

כך לדוגמא  -עדי קלנג שמתחרה בגלישת גלים.
לפני שנתיים פגשתי את עדי בפעם הראשונה לפני
השתתפותו באליפות עולם של ארגון ISA
שהתקיימה בסן דיאגו ,קליפורניה .עזרתי לו
בתהליך וכולנו שמחנו שזכה במדליית זהב והוכתר
כאלוף העולם .השנה התברר לנו שיש יותר מארגון
אחד שאחראי על הענף ולכן אין מודל אחיד לסיווג.
עדי רצה להשתתף בתחרות בהוואי אבל המסווג
בארגון שאחראי על התחרות הזו לא קבל את
הסיווג שלו ודרשו שעדי יעבור בדיקה שלהם .יחד
עם הדרישה לסיווג מחודש הם הבינו שלא הוגן
לבקש מהספורטאי להגיע עד להוואי ואז לפסול
אותו .לכן עשינו את הבדיקה פה בארץ ,כאשר שתי
המסווגות בקשר איתנו און-ליין מהוואי כדי לכוון
אותי מה בדיוק לעשות .היה מאתגר מאוד:
• זמנים :למצוא זמן שכולנו ערים היה אתגר לא
פשוט ,יש לזכור שהוואי  13שעות הפרש
• טכנולוגיה :לכוון את הטלפון הנייד כך שהן יכלו
לראות הן את הביצועים של עדי והן את תוצאות
הבדיקות גם דרש יצירתיות – בייחוד שלא היה
בן אדם שלישי איתנו בחדר שהיה יכול להחזיק
את הטלפון בזווית הרצויה.
בישיבות של כל המסווגים הבינלאומיים של כל
הענפים שמתקיימים אחת לשנה ,אנחנו מדברים
לא מעט על איך להנגיש סיווג למדינות יותר
רחוקות ופחות מפותחות .הנה דוגמא פשוטה
ואפשרית.

בעקבות השינויים הרבים בתפיסה ,בנהלים ובחוקי
הסיווג שחלו בשנים האחרונות בענף הטניס
שולחן ,השתתפתי בסמינר מתקדם שהקיים בין 11-
 15/03/2019בליניאנו ,איטליה.
מנחה הסמינר היה שנג וו הMedical Officer, -
בשיתוף יוראי שטפק ,קודמו בתפקיד ופבלו פרז ה-
Para T.T. Manager.
במסגרת הסמינר ,למדתי את כל החוקים והכללים
החדשים וקיבלתי את כל החומר הנדרש לצורך
ביצוע סיווגים התואמים אותם.
מכיוון שאני כבר מסווגת ותיקה ברמה  ,3שובצתי
בחלק המעשי של הסמינר לקבוצה עם המסווגים
הוותיקים והמנוסים ביותר ולקחתי חלק פעיל
בסיווגם של מקרים מורכבים ומאתגרים.
המגמה הבולטת היא הגברת נקודת המבט
הפונקציונאלית בסיווג.
עם זאת ,נקבעו כללי ניקוד נוקשים ומוגדרים על
מנת להקטין את רף המוגבלות המינימאלית,
שמוגדרים על ידי רמת המגבלה הפיזית ועל כן
מקרים גבוליים מוכרעים בעיקר ע"י בדיקה
פיזיקאלית.
כבר עכשיו החלו לזמן מקרים גבוליים של קלאס
 10לבדיקה חוזרת והחל מחודש ינואר  2020יזומנו
כל שחקני קלאס  10בעולם לבדיקה על פי החוקים
החדשים שמיושמים ונבדקים בשטח בימים אלה.
במסגרת מגמה זו אני ממליצה לזמן גם את כל
שחקני קלאס  10בארץ לסיווג חוזר במהלך השנה.

בתמונה ,עדי מבצע את הבדיקה כאשר אן יושידה,
המסווגת בהוואי צופה בנו והמסווגת השניה מראה לנו
את הטופס שלה.

מעבר לחלק המקצועי ,פגשתי והכרתי דמויות
מפתח חדשות בתחום .הכרות זו רבת חשיבות הן
........
ברמה הלאומית -לצורך קיום קשר שותף מול
דמויות מוכרות ,והן ברמה האישית שלי -דבר
שיאפשר לי לחזור ולהשתלב בסיווגים בינלאומיים.

