קריטריונים לקביעת המלצת העמותה על ספורטאים מצטיינים לפרסים שונים
)הנכתב בלשון זכר מתאים גם עבור נקבה(

 .1השתתפות פעילה במשך  4עונות ברצף לפני עונת הפעילות בה תוגש המועמדות.
 .2השתתפות ב"תחרות קובעת" אחת לפחות  ,בכל אחת מארבע העונות הקודמות למועד הגשת המועמדות.
 .3השתתפות ב"תחרות קובעת" אחת לפחות או בתחרות מוקדמות אחת לפחות ,באותה עונת פעילות בה
תוגש המועמדות.
 .4זכייה במדליית זהב או כסף או ארד  -אחת לפחות ,בכל אחת מארבע העונות הקודמות למועד הגשת
המועמדות .
 .5עם קבלת הבקשה מהוועדה המארגנת את האירוע/מנהל הספורט להגיש שמות מועמדים ,תיעשה פנייה
לכלל הציבור דרך אתר העמותה בלבד ,על מנת להגיש מועמדות )הבקשה תוגש ע"ג טופס מיוחד אות
ניתן יהיה לקבל במזכירות העמותה(.
 .6בשנה בה תתקיימנה תחרויות בינלאומיות בחו"ל ,ספורטאים אשר יזכו במדליית זהב או כסף או אר
בתחרויות אלו ,יוכלו להגיש מועמדות ובתנאי כי יעמדו בתנאי הסף כמצוין בסעיפים .1-3
 .7בחירת המועמדים הסופיים אשר עמדו בתנאי הסף כמצוין בסעיפים  ,6 ,4 - 1תיעשה ע"י הגרלה אקראית
(פתוחה לציבור) אשר הזוכים בה יוגשו כספורטאים מצטיינים מטעם העמותה.
 .8במידה ולא ניתן יהיה לקיים את ההליך כפי שפורט בסעיף  5מכל סיבה שהיא אשר לא תהיה תלויה
בעמותה ,תהיה שמורה הזכות להנהלת העמותה לקבוע כי לא יוגשו כלל ספורטאים מצטיינים באותה שנה
לאותו פרס .
 .9בנוסף לאמור בסעיף  ,8במידה ולא ניתן יהיה לקיים את ההליך כפי שפורט בסעיף  5מכל סיבה שהיא
אשר לא תהיה תלויה בעמותה  ,תהיה שמורה הזכות להנהלת העמותה/מנכ"ל ,לקבוע את הספורטאים
המצטיינים אשר ייצגו את העמותה ובתנאי כי יעמדו בתנאי הסף כמצוין בסעיפים .6 ,1-4
הבהרות:
 .1מספר המועמדים הנדרש ,יקבע ע"י הוועדה המארגנת את האירוע/מנהל הספורט.
 .2המלצת העמותה תהיה רק עבור ספורטאי בודד ולא עבור קבוצה בענפים קבוצתיים.
 .3ספורטאי יוכל להיות מועמד רק פעם אחת באותה שנה קלנדרית ,ללא קשר למספר ענפי הספורט בהם
הוא משתתף.
 .4ספורטאי אשר יוגש כספורטאי מצטיין ,לא יוכל להיות מועמד במשך השנתיים הבאות שלאחר זכייתו
בפרס.
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