מלגת תמיכה עבור מאמ ות
"את ה" -הפרויקט הלאומי לקידום ספורט ה שים בישראל ואיגוד האתלטיקה מעו י ות לעודד את המאמ ות ומדריכות
האתלטיקה כמו כן ,מאמ ים בולטים המקדמים אתלטיות.
הוקרה לעשיה חשובה זו ת תן במסגרת מע ק חד פעמי בסוף עו ה ]הישגים שיקבעו עד חודש ספטמבר[.
מאמ ות ,מדריכות ומאמ ים בעלות תעודת אימון/הדרכה באתלטיקה יוכלו להגיש בקשה לתמיכה בהתאם לסעיפים להלן:
מאמ ת/מדריכה
במאמ ת

סכום התמיכה ]שקלים[
מדריכה






תאמן  5אתלטיות חדשות
האתלטיות תשתתפ ה ב 4-תחרויות
תאמן  5אתלטים חדשים
האתלטים ישתתפו  4תחרויות



תאמן  3אתלטיות ]מדורגות  / C-Hמדליסטיות
שאי ן מדורגות[ שתעש ה שיא אישי

800



תאמן  3אתלטים ]מדורגים  / C-Hמדליסטים
שאי ם מדורגים[ שיעשו שיא אישי

550

1000

800

700

500
700
350

עד שלושה מאמ ים





מאמן
יאמן  5אתלטיות חדשות
האתלטיות תעש ה  4תחרויות
יאמן  3אתלטיות ]מדורגות  / C-Hמדליסטיות
שאי ן מדורגות[ שתעש ה שיא אישי

סכום התמיכה ]שקלים[
800
600
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ת אי המלגה:






אשת מקצוע אחת ]תקף לש י המי ים[ תוכל להגיש יותר מבקשה אחת בהתאם לסעיפים הקיימים ובלבד שתעמוד
בכל ת אי הסעיפים ולא יותר ממימוש אחד בכל סעיף.
מאמ ת שתגיש את הבקשה למלגה מחויבת לעבוד בארץ.
אתלטית תקבל מלגה אם כחה באירועי את ה במהלך הש ה כמו באירועי החובה מטעם איגוד האתלטיקה .א א
הקפידו על וכחותכן.
אין כפילות מלגות עבור מאמ ת המקבלת תגמול ממקור את ה אחר.
את ה שומרת לעצמה את הזכות לשי ויים בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה.

הגדרות:




אתלטית חדשה תחשב מי שבש ים הקודמות לש ה ה וכחית – לא התחרתה בתחרויות המאורג ות/מוכרות על-
ידי איגוד האתלטיקה או בלפחות ארבע תחרויות המאורג ות/מוכרות על-ידי האיגוד.
המאמ ת המבקשת את המלגה תצהיר שהאתלטיות מתאמ ות אצלה והיא המאמ ת הראשית שלהן.
שיא אישי יחשב לאתלטית ]תקף לש י המי ים[ מדורגות  C-Hאו מדליסטיות באליפויות ישראל שאינן מדורגות.

לפרטים וספים יתן לפ ות למתאמת את ה באיגוד-
ריקי סלם
Riki.salem@iaa.co.il
077-9708502
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