תו תקן למרוצים
איגוד האתלטיקה מעניק אישור תו תקן למרוץ המבקש בכך.
האישור ניתן בכפוף לסעיף  2לתקנון ( IAAFאיגוד האתלטיקה הבינלאומי).
ארגון המרוצים הבין-לאומי ( )AIMSהוא שמעניק הכרה למרוצים בינלאומיים שעומדים בקריטריונים שנקבעו על-ידו,
ביניהם אישור המרוץ על-ידי ההתאחדות הלאומית ומדידת מרחק המרוץ על-ידי מודד מוסמך.
מטרת האיגוד להעמיד שירותים מקצועיים למארגני המרוצים ולהביא את המרוצים בישראל לסטנדרטיזציה אחידה.
עמידה בתו תקן תאפשר למרוץ הכרה ע"י איגוד האתלטיקה בישראל ,קבלת סיוע מקצועי ,והכרה רשמית בתוצאותיו.
כל מארגן מרוץ חבר בתו תקן יקבל סיוע בנושאים הבאים:
• ייעוץ מקצועי ארגוני.
• סיוע בתכנון מסלול המרוץ.
• מדידת מסלול המרוץ ע"י מודד מוסמך .AIMS
• פרסים – המלצת חלוקה לקטגוריות.
• מערכת מדידת זמנים – ייעוץ והכוונה.
•  2שופטים לשיפוט בתחרות.
• אחידות דו"חות משתתפים ותוצאות (כולל קביעת סרגל טבלאות).
• ייעוץ בקביעת תחנות שתייה.
• ייעוץ בארגון אזור זינוק.
• ייעוץ בארגון אזור גמר.
• מערכת אישורים רפואיים.
• ייעוץ ברפואה.
• ייעוץ רכב מוביל במרוץ.
• ייעוץ רכב מאסף במרוץ.
• קביעת קטגוריות גיל
• סיוע בטקסים (כולל בדיקת ואשור תוצאות).
• דיווח תוצאות איכותיות לגורמים בינלאומיים (.)IAAF, EAA, AIMS
• ייעוץ בצורכי שירותים ומלתחות.
• ייעוץ היערכות למזג אוויר גשום וחם.
• הנחיות לתיאום האירוע עם גורמים שונים וקבלת אישורים ורישוי על-פי החוק.
• רשימת בעלי תפקידים לאירוע ריצה (מומלץ).
כל מארגן מרוץ יקבל סיוע בעזרים הבאים:
• לוח תצוגת זמן הריצה.
• שער זינוק מתנפח.
• שער גמר מתנפח.
• שעון תצוגת זמן.
• מדידת מסלול המרוץ.
• ג'ריקנים לתחנות שתייה.
• הנחות אצל ספקים לדוגמא :מד"א ,מדידת זמנים ,מדליות וכדומה.

כל מארגן מרוץ יקבל סיוע בחבילת שיווק:
• סיוע בשיווק המרוץ.
• דיוור לרצים ברשימת תפוצה.
• הופעת המרוץ בקלנדר מרוצים באתר האיגוד.
• הופעת המרוץ בספר אתלטיקה שנתי.
• רבע עמוד פרסום בספר אתלטיקה שנתי.
• אתר למרוץ כולל מערכת הרשמת הרצים לתחרויות (בתשלום נוסף).
• ייעוץ בתכנון אקספו.
• אישור המרוץ באתר ההתאחדות האירופאית.
יתרונות:
מארגן המרוץ:
• ייעוץ מקצועי.
• שירותים מקצועיים.
• אמינות ממבט המשתתף.
• קדם של המרוץ.
• הכרה במרוץ.
רצים :
•
•
•
•
•

רצים המעוניינים להשתתף במרוץ יוכלו לצפות בדירוג המרוץ ולערוך השוואה בין מרוצים.
שירותים מקצועיים.
מערכת מידע זמינה.
כרטיס הטבות והנחות.
רצים יתרגלו לחפש מרוצים ע"פ תו תקן.

אופי ההתקשרות בין מארגן מרוץ לאיגוד האתלטיקה בישראל:


כל מארגן מרוץ ימלא טופס שבו ייכללו פרטי המרוץ על מנת להירשם כחבר בתו תקן.



תו תקן כולל תשלום אגרה שנתית למרוץ ,אגרת רישוי לרץ.

