עדכון נוהל בחירת ספורטאים למשלחות בתחרויות בינלאומיות
(השימוש במסמך זה בלשון זכר כוונתו גם לנקבה)

מועד עדכון הנוהל 52 :אפריל 5102
תחולת תוקף 0 :ספטמבר ( 5105עונת פעילות )5105102
להלן עדכון הנוהל:
פרק א'  -כללי
סעיף  - 2בעת השתתפות במשחקי ישראל ו1או ב"תחרויות קובעות" ו/או השתתפות בתחרויות
במסגרת תחרויות באחת ממדינות החברות בארגון  ,INASבכפוף לאישור מראש של העמותה
(להלן" :תחרות קובעת זרה") ,טרם יהיה ידוע לאילו ענפים ,וקורא............
סעיף  - 5ספורטאי יוכל להיות מועמד להשתתפות באליפות אירופה ו1או בכל תחרות בינלאומית
אחרת ,במידה והשתתף ב"תחרויות קובעות" ו/או השתתף ב"תחרות קובעת זרה" במהלך השנה
הקודמת לתחרות הבינלאומית הרלוונטית.
סעיף  - 6ספורטאי יוכל להיות מועמד להשתתפות באליפות העולם במידה והשתתף ב"תחרויות
קובעות" ו/או השתתף ב"תחרות קובעת זרה" במהלך השנתיים הקודמות לתחרות הבינלאומית
הרלוונטית.
פרק ב'  -התנאים לזכאות להגשת מועמדות  -ענף ספורט אישי
סעיף  - 1מי שהשתתף במשחקי ישראל ו/או השתתף ב"תחרות קובעת זרה" בשנתיים הקודמות
לתחרות הבינלאומית הרלוונטית ,ויזכה בהם במדליית ,וקורא..........
סעיף  - 2במידה ולא ייערכו משחקי ישראל במהלך השנתיים הקודמות לתחרות ,תקבענה
בתכנית השנתית לשנים אלו" ,תחרויות קובעות" אשר זכיות בהן במדליות תהיינה שוות ערך
לזכייה במשחקי ישראל .לחילופין ,זכייה במדליות ב"תחרות קובעת זרה" ,תהיינה שוות ערך
לזכייה במדליות במשחקי ישראל.
סעיף  - 3ספורטאי המעוניין להגיש מועמדותו לאליפות העולם ,יהיה חייב להשתתף בשתי
תחרויות לפחות ,ולעניין זה תחשב גם "תחרות קובעת זרה" ,בכל עונת פעילות ,במהלך כל אחת
משנתיים הקודמות לתחרות הבינלאומית הרלוונטית .במידה וישתתף בתחרויות של העמותה
למשחקים מיוחדים  -ישראל ,תחרות אחת מתוך השתיים חייבת להיות "תחרות קובעת".
יובהר שתנאי להשתתפות ב"תחרות קובעת" הוא השתתפות בתחרות מוקדמות.
סעיף  - 4ספורטאי המעוניין להגיש מועמדותו לאליפות אירופה ,יהיה חייב להשתתף בשתי
תחרויות לפחות ,ולעניין זה תחשב גם "תחרות קובעת זרה" ,בעונת פעילות ,במהלך השנה
הקודמת לתחרות הבינלאומית הרלוונטית .במידה וישתתף בתחרויות של העמותה למשחקים
מיוחדים  -ישראל ,תחרות אחת מתוך השתיים חייבת להיות "תחרות קובעת" .יובהר שתנאי
להשתתפות ב"תחרות קובעת" הוא השתתפות בתחרות מוקדמות.

סעיף  - 5ספורטאי יוכל להציג מעמדות רק בענף הספורט בו התחרה במסגרת משחקי ישראל
ו/או בענף הספורט בו השתתף ב"תחרות קובעת זרה".
סעיף  - 6במידה ולא יתקיימו משחקי ישראל ,ספורטאי יוכל להציג את מועמדותו רק בענף אחד
מתוך ענפי הספורט בהם התחרה ב"תחרויות הקובעות" ו/או בענף אחד מתוך ענפי הספורט בהם
התחרה ב"תחרות קובעת זרה" ,ובה זכה במדליה כאמור בסעיף  5דלעיל.
סעיף  - 7למען הסר ספק ,במידה ומכל סיבה שהיא לא השתתף הספורטאי במשחקי ישראל ו/או
לא השתתף ב"תחרות קובעת זרה" ו1או ב"תחרויות קובעות" ,וקורא.......

סעיף ( 13סעיף חדש)  -ספורטאי המעוניין להגיש מועמדותו לאליפות אירופה ו/או אליפות עולם,
ואשר השתתף ב"תחרות קובעת זרה" ,יהיה חייב להגיש מסמכים רשמיים מהוועדה המארגנת,
המעידים על השתתפותו בתחרות ,תוך ציון מועד התחרות ,מיקומה ,ופירוט הזכייה בה זכה
(מדליית זהב ,כסף ,ארד).

לידיעתכם.

