נוהל לרישום אתלטים באיגוד האתלטיקה
 .1מועמד לרישום לאיגוד האתלטיקה (להלן – "האיגוד") הנושא תעודת זהות כחולה (בעל אזרחות ישראלית מלאה)
ימלא טופס בקשה לרישום לאיגוד ובקשתו תתקבל ותאושר במזכירות האיגוד.
 .2כל מועמד אחר ,אשר נושא בתעודה רשמית כלשהי של מדינת ישראל ,המאשרת את שהותו בישראל שלא על בסיס
אשרת תייר ,יוכל להגיש בקשה מנומקת לרצונו להצטרף כאתלט לאיגוד האתלטיקה בישראל .הבקשה תכלול:
א .טופס בקשה.
ב .צילום התעודה אותה הוא נושא עמו כדי לאשר את שהותו בישראל.
ג .בקשה מנומקת בכתב ובה יינתנ ו הפרטים הבאים :מועד כניסתו לישראל ,משך שהותו בישראל ,מטרת שהותו
בישראל ופרטים נוספים על עבודה ,לימודים ,נישואין וכיו"ב.
ד .במעמד הדיון לבקשה יופיע האתלט בפני הועדה.
 .3בקשתו של מועמד להצטרף לאיגוד ,כאשר המועמד אינו בעל אזרחות ישראלית מלאה ,תובא לדיון בפני ועדה
שהוסמכה לכך על ידי האיגוד .הוועדה תבחן את הבקשה על בסיס מבחן ובדיקה של תום הלב והסבירות של
שהייתו בישראל ,ובין היתר יילקח ו בחשבון תקופת שהותו בישראל לפני הגשת הבקשה ,שתהיה לפחות שנה
ממועד הגשת הבקשה .זאת על-פי מסמך רשמי של מדינת ישראל שאינו אשרת תייר .מטרת שהותו בישראל,
נסיבות הגעתו לישראל וכן יכולתו וכוונתו להשתלב בחברה הישראלית .בקשה אשר תוגש על ידי אתלט אשר הובא
לישראל ,אך ורק כדי להצטרף באופן זמני לאגודה על בסיס מקצועי בלבד ("אתלט זר") – לא תאושר!
 .4מובהר בזאת כי קבלת אתלט על בסיס החלטת הוועדה (שלא מכוח אזרחות מלאה) ,תקנה לאתלט זה זכאות
לחברות מוגבלת בלבד באיגוד ,באופן שיאפשר לו להשתתף בתחרויות (כולל תחרויות בליגה הבין-אגודתית),
ואולם אתלט זה לא יוכל לזכות בתואר אלוף ישראל (או במדליה עבור אחד משלושת המקומות הראשונים),
תוצאותיו לא יוכרו לצורך רישום שיאים ישראליים והוא לא יוכל לייצג את ישראל בתחרויות בין-לאומיות.
 .5שינוי הסטאטוס של אתלט ,כאמור בסעיף  4לעיל ,יחייב אף הוא את החלטת הוועדה ,על סמך בקשה נפרדת
שתוגש ע"י האתלט ,ואשר תכלול מסמכים ונימוקים שיוצגו לוועדה.
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