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תבחינים לסיוע לאיגודים ב2018-2021 -
היעדים והמטרות של התאחדות "אילת"2018-2021
 .1הגדלה ושיפור תשתיות הספורט התחרותי.
 .2הכשרת ספורטאי הישג מוכשרים לקראת משחקי
העולם ) (2021ולקראת אליפויות עולם ואירופה
בוגרים/ות.
 .3איתור והכוונה בהכשרה של ספורטאים צעירים
לקראת רמה הישגית והשתלבות בינלאומית בגיל
הבוגרים.
 .4ייעוץ והכוונת איגודים למבנה וניהול ארגוני-מקצועי
אופטימלי.
 .5הכשרה וקידום מאמנים ואנשי מקצוע בספורט
התחרותי.

סיוע היחידה לספורט תחרותי לענפי "אילת"
עפ"י קריטריונים של:

מעמד הענף
היקף פעילות
רמת ההישגים

התחומים והתנאים לסיוע לכלל הענפים ב"אילת"
 כפוף להגשת תכנית מקצועית-ארגונית )במועד(
של האיגוד ואישורה במנהלת הספורט
התחרותי.
 כפוף למעקב ,בקרה והגשת דוחות מקצועיים
מסודרים ,מקצועיים ובזמן )עד  10ימים
מהביצוע(.
 הסיוע יינתן להשלמות והעשרת פעולות האיגוד,
כאשר האיגוד שותף בלפחות  20%מהעלויות:
 שכר מאמנים והדרכה
 מחנות אימונים ואימונים מרוכזים )לא
כולל כרטיסי טיסה(
 ימי עיון ,סמינרים וקידום אנשי מקצוע
 ליווי מדעי-רפואי
 פעולות מקצועיות שיאושרו במנהלת
היחידה
\

הקריטריונים לחלוקה ב 2018 -יהיו:
הענף___________________ :

מעמד הענף:
 השתתפות הענף בתכנית הרשמית של משחקי העולם עפ"י
המשחקים האחרונים והבאים =  40נק' ניקוד_______
 השתתפות ספורטאים מישראל במשחקי העולם בשנים במשחקי
העולם האחרונים =  40נק'
 מספר המדינות המשתתפות באליפות העולם האחרונה
שהתקיימה  1 .נקודה לכל  10מדינות ,
מס' המדינות באליפות עולם ______ ניקוד________ :
מספר היבשות באליפות העולם האחרונה=  5נק' לכל
יבשת
מספר היבשות באליפות האחרונה ____ ניקוד___ :

סה"כ ניקוד מעמד הענף _________ :

היקף פעילות מאושר ע"י טוטו/מינהל הספורט :
ספורטאים:
ספורטאים/יות בגילאי  :18-36כל  10ספורטאים =  1נקודה
סה"כ ספורטאים  ________________ :ניקוד:
______________
ספורטאים/יות בגילאי  :13-17כל  20ספורטאים =  1נקודה
סה"כ ספורטאים  ________________ :ניקוד:
______________
ספורטאים/יות מעל גיל  : 37כל  60ספורטאים =  1נק'
סה"כ ספורטאים  ________________ :ניקוד:
______________
מועדונים:
כל מועדון הרשום באיגוד ומאושר ע"י הטוטו =  2נקודות
סה"כ מועדונים  ________________ :ניקוד:
_____________

סה"כ ניקוד על היקף הפעילות:
__________________

קריטריונים הישגים )עפ"י דירוג "ספורטאי הישג
ב"אילת"( :
ענפים אישיים :
ספורטאי בדרג "משחקי העולם" על פי דרגות "הישג"
"באילת" =  50נק'
סה"כ ספורטאים ______ :ניקוד_______________ :
ספורטאי בדרג א' על פי דרגות "הישג" "באילת" =  25נק'
סה"כ ספורטאים ______ :ניקוד_______________ :
ספורטאי בדרג ב' על פי דרגות "הישג" "באילת" =  10נק'
סה"כ ספורטאים ______ :ניקוד_______________ :
 במידה וקבוצה ) עד  6מתחרים ( זכתה בהישג המזכה
בכניסה לדירוג )"משחקי העולם" –א'-ב'( -יחושב
כהישג בודד.

ענפים קבוצתיים ) מעל  7ספורטאים/יות(
הישג של  1/2עליון אליפות עולם =  100נק'  ,ניקוד______ :
הישג של  1/3עליון אליפות עולם =  150נק'  ,ניקוד______ :
הישג של  1/2עליון אליפות אירופה =  60נק'  ,ניקוד____ :
הישג של  1/3עליון אליפות אירופה =  100נק'  ,ניקוד____ :
סה"כ ניקוד על הישגים_____________ :

סה"כ ניקוד על הישגים __________________ :
סיכום ניקוד לענף:

__________________

המלצת מנהלת היחידה לספורט תחרותי ) עד _____________ : (10%

סה"כ ניקוד מצטבר לענף______________ :

