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 ( תסמונת דאון) 2IIבקטגוריה מסמך הנחיות לצורך הגשת מועמדות לזכאות ספורטאי/ת 

 INASבתחרויות בינלאומיות של ארגון  להשתתפות

 

 כללי .1

יכולה להיעשות בכל  INASהגשת מועמדות לזכאות ספורטאי/ת להשתתפות בתחרויות בינלאומיות של ארגון  .א

 עת עפ"י רצון המועמד/ת.

 121על אף האמור למעלה, הגשת מועמדות לזכאות להשתתפות בתחרות בינלאומית חייבת להיעשות עד  .ב

 )ולא פחות מכך( לפני מועד תחילת התחרות.ימים 

 "(.INAS)להלן " INASהגשת המועמדות הינה תנאי לצורך קבלת אישור זכאות הספורטאי/ת ע"י ארגון  .ג

כי הספורטאי/ת מתאים/ה להשתתפות בתחרויות, אינה  מהווה  INASהגשת המועמדות וקבלת אישור מ  .ד

 INASישראל" )להלן "העמותה"( לרישום הספורטאי/ת ב  -התחייבות מצד ה"עמותה למשחקים מיוחדים 

 .INASוהשתתפותו הספורטאי/ת בתחרויות הבינלאומיות של 

למען הסר ספק, רישום לארגון הינו שלב ראשוני בלבד. על מנת להשתתף בתחרויות יש לעמוד בתנאי הסף  .ה

 בענף הרלוונטי. INASהמקצועיים כפי שיקבעו מעת לעת ע"י 

 

 לקטגוריה INASלקבלת זכאות להשתתפות במשחקים המאורגנים ע"י וההנחיות להלן הדרישות  .2

 (Athletes with a more significant impairment (Down Syndrome -II2  : 

 )יש לצרף תרגום לאנגלית של האבחון(.  11צריכה להיות לפני גיל כלוקה בתסמונת דאון האבחנה הראשונה  .א

יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה. לדוגמה, אישורים ממוסדות חינוך, ביטוח לאומי וועדות  .ב

 של המסמכים. לאנגלית השמה. יש לצרף תרגום 

 .יובהר, המסמכים הנ"ל יסייעו בהליך אבחון המועמד והצבתו בקטגוריה המתאימה                      

 בלבד.  1-3ורטאי המצורף למסמך זה ולמלא בו את עמודים יש להגיש את הטופס לבקשת זכאות ספ .ג

 

 הערה חשובה

עליו ליצור קשר עם נציג העמותה  MOSAICISM DOWN SYNDRON -ב וקה במקרים בהם הספורטאי מאובחן כל

 לצורך קבלת הנחיות ספציפיות לקטגוריה זו.

  

 תשומת לב !                 

 נפרד(.)ר' נוהל לקות שכלית  - II1יש לשייך את המועמד לקטגוריה  57במידה ורמת המשכל עולה על                

 

 תרגום לאנגלית. בצירוףהדוחות המקוריים כל להגיש את  חשוב להדגיש כי חובה: הערה

 

 להעביר למזכירות העמותה. ישאת הדו"חות  .א

. פסיכולוגית INASבשלב ראשון יבדקו הדו"חות ע"י פסיכולוגית העמותה אשר הוסמכה לתפקיד זה ע"י  .ב

העמותה תבחן את הבקשות ותשקול האם יש מקום להשלמת פרטים, הרחבה וכו'. במקרים בהם ברור 

זו )להלן(. על החלטה שני כי הספורטאי אינו שייך לקטגוריה המתאימה, לא יועבר הספורטאי לשלב 

 רשאי הספורטאי לפנות לעמותה בבקשה לעיון חוזר.

לצורך  INAS וועדת הזכאות שלבשלב שני יועברו הדו"חות, בצירוף חוות דעת פסיכולוגית העמותה, ל .ג

 בדיקת התאמת המועמד לקטגוריה.

 לאשר או לפסול את רישום המועמד לקטגוריה. INASבסמכות  .ד

  : אם התקבלה בקשתו של ספורטאי לרישומו בארגון )יתכן והליך הסיווג ידרוש השלמות( אזי הרישום הינו הערה               

 הוא רשאי להשתתף בכל התחרויות, זאת במידה ויעמוד בתנאי  INASלצמיתה. מרגע אישור הספורטאי ע"י                           

    .דלעיל ה' 1ין בסעיף הסף המקצועיים כמצו                          

 .)eligibility (ובעיקר במדריך לזכאות  INAS https://inas.org/athletesלהרחבה מומלץ לעיין באתר  .ה

ניתן להעביר לעמותה )ובאמצעותה לפסיכולוגית( שאלות ו/או בקשה להבהרות לקראת כל אבחון. על  .ו

ובאמצעותה לפסיכולוגית  ההליך עדיף כי הגורם המאבחן יפנה ישירות לעמותה מנת לייעל את

 העמותה.

 

                                                                         

 בהצלחה,                                                                                                                                

 

 ישראל )ע"ר( -מיוחדים  עמותה למשחקים                                                                                                          

https://inas.org/athletes

