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מעודכ ליו 6.9.2011

נוהל ארגו תחרויות אזוריות
איגוד האתלטיקה החליט לעודד את האגודות לארג תחרויות הזמנה באמצעי העומדי
לרשות .המטרה היא להגדיל את פעילות האתלטיקה במחוזות ובאגודות ,ולאפשר
לאתלטי תחרויות נוספות עלמנת שיוכלו להביא לידי ביטוי את יכולת הספורטיבית.
ארגו התחרויות והפקת יהיה באחריות מלאה של האגודות ,עלפי ההנחיות שלהל:
 .1האגודות יארגנו תחרויות הזמנה באזורי שלהל.
 .2תחרויות יוכרו באזורי הבאי :אוהלו ,עמק הירד ,נצרת ,חיפה ,נעורי ,וינגייט ,תל
אביב ,ראשולציו ,ירושלי ,אשדוד ,בארשבע ,כפרסבא) .רשימה זו תעודכ מעת
לעת עלידי מזכירות איגוד האתלטיקה(.
 .3כל תחרות שתתקיי באחד מהמחוזות חייבת באישור מזכירות האיגוד ,חודש לפני
מועד קיו התחרות.
 .4בקשת ארגו תחרות שתגיע לאיגוד תו +פחות מ 30יו ממועד קיו התחרות ,תהיה
חייבת באשור יוצא דופ של מזכ"ל ו/או יו"ר האיגוד.
 .5על מנת להכיר בתחרות יש להגיש למזכירות האיגוד בקשה בכתב ,באמצעות טופס
שהונפק עלידי האיגוד .מצ"ב טופס בקשה להכרה בתחרות.
 .6תחרות תאושר עלידי האיגוד רק בא נכללי בה ,לפחות  3מקצועות אתלטיקה
שוני.
 .7התחרויות ינוהלו באמצעות מנהלי האגודות ו/או בא כוח .מצ"ב המלצה )לא מחייבת(
לבעלי תפקידי בתחרות.
 .8כוח האד בתחרות יהיה ממאגר האגודה ובאחריותה ,כולל מתנדבי.
 .9בתחרות יוכלו להשתת .רק אתלטי הרשומי באיגוד האתלטיקה בישראל ,ואשר
עמדו בתקנות חוק הספורט.
 .10כל אתלט יהיה מחויב להשתת .ע מספר חזה תק .של שנת הפעילות הנוכחית ,של
האיגוד.
 .11כל אתלט הרשו באיגוד האתלטיקה והמשתת .בתחרות חייב להיות מבוטח עלידי
האגודה ,עלפי חוק הספורט.

איגוד האתלטיקה בישראל

ע"ר

רח' שטרית  10ת"א  ,69482ת.ד 24190 .ת"א  ,61241טל 036486256 :פקס036486255 :

 .12חל איסור לשת .אתלטי שאינ רשומי באיגוד האתלטיקה.
 .13אגודה שתשת .אתלטי שאינ רשומי באיגוד ,ו/או אי לה אשור רפואי עלפי חוק
הספורט ,תגרו לאי הכרה בתחרות .בנוס:.
 פע ראשונה שאגודה תבצע עברת שיתו .אתלטי לא רשומי באיגוד וללא אשור
רפואי ,האגודה תקבל התראה.
 בפע שניה שאגודה תשת .אתלט שאינו רשו באיגוד וללא בדיקה רפואית האגודה
תקבל קנס של  ,/ 1,000וזימו לועדת משמעת שרשאית לקבוע עונש נוס..
 .14השיפוט בתחרות יהיה באמצעות שופטי איגוד האתלטיקה ובפיקוח שופט ראשי
שישלח עלידי איגוד האתלטיקה .עלויות השיפוט ימומנו עלידי האגודה.
 .15אגודה המארגנת את התחרות תהיה רשאית לגבות מ האתלטי דמי השתתפות.
 .16התחרות תנוהל עלגבי טפסי שיפוט המונפקי עלידי מזכירות האיגוד .באחריות
מנהל האגודה ו/או מנהל התחרות לקחת את הטפסי ממזכירות האיגוד.
 .17כל טופס שיפוט חייב להיות חתו עלידי השופטי בפועל.
 .18בסיו התחרות יועברו טפסי השיפוט המקוריי למזכירות האיגוד .עותק של הטפסי
יישמר באגודה.
 .19תוצאות התחרות יועברו למזכירות האיגוד בתו +שלושה ימי ממועד סיו התחרות.
 .20תוצאות התחרות יוזנו למאגר המידע של איגוד האתלטיקה בישראל.
 .21על מנת להכיר בתוצאת שיא ישראלי בתחרות ,חייבי להתקיי כל תנאי התחרות על
פי חוקת ה IAAFותקנו איגוד האתלטיקה בישראל .כמו כ יש לידע מראש את
מזכ"ל האיגוד על אפשרות לקביעת שיא ולמנות שופטי מוכרי ,והמאושרי עלידי
האיגוד.
 .22תחרויות אלה לא יוכלו לשמש לקביעת קריטריו לתחרות בילאומית וכ לא יהווה
מדד לכניסה לאחד מהסגלי.
 .23ניהול התחרות יהיה כפו .לחוקי ה.IAAF
 .24את חוקת האתלטיקה נית לרכוש ,ממזכירות האיגוד ,ו/או להוריד מאתר התאחדות
האתלטיקה הבינלאומית .IAAF
 .25נושא ביטוח ובטיחות בתחרות הינו באחריות מארג התחרות ומנהל האגודה
המארגנת.
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המלצה למבנה צוות תחרות והגדרת תפקיד.
טופס בקשה להכרה בארגו תחרות.
טופס הרשמה לתחרות )ישמש את המארג לפני תחילת התחרות(.
טופס דיווח על ביצוע תחרות.
טופס שיפוט ריצות.
טופס שיפוט ריצות ארוכות.
טופס שיפוט קפיצות אופקיות.
טופס שיפוט קפיצות אנכיות.
טופס שיפוט זריקות.
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המלצה למבנה צוות תחרות והגדרת תפקיד
מנהל/ת תחרות:


תיאו התחרות מול האיגוד.



תיאו מתק התחרות.



ארגו צוות התחרות כולל שופטי.

אחראי/ת מזכירות:


ציוד המזכירות )לפי רשימת ריכוז(.



ארגו רשימת משתתפי.



גביית דמי השתתפות )במקרה שהוחלט עלכ.(+



ריכוז תוצאות התחרות.

אחראי/ת טכני:


בדיקת הציודי לפני התחרות.



בדיקת מתק התחרות.



פתרו בעיות טכניות שיעלו במהל +התחרות.

כרוז:


הכרזת הודעות במהל +התחרות ,עלפי הנחיות מנהל התחרות.



מת הסברי לקהל על מהל +התחרות.



זיהוי המתחרי לקהל.



דיווח על ביצועי במהל +התחרות.



הכרזת תוצאות המנצחי בסיו כל מקצוע.

חובש )עזרה ראשונה(:


כמתחייב מחוק הספורט.
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בקשה להכרה בארגו תחרות
ש התחרות _________________________________________

תארי________________ +

ש מנהל התחרות _____________________________________________________________
מקו התחרות )אצטדיו( _______________________________________________________
פרטי התקשרות :טלפו ________________ סלולארי _________________ פקס____________ .
שעת תחילת התחרות __________________
גיל המשתתפי______________________________________________________________ :

מקצועות התחרות
ריצות קצרות

זכר

נקבה

ריצות בינוניות
ריצות ארוכות
קפיצות
זריקות

דמי השתתפות )הק .בעיגול( :כ  /לא

במקרה שכ מה הסכו_______ :

חתימה _____________
תארי_____________ +
ש המבקש_______________ :

לשימוש מזכירות איגוד האתלטיקה

התחרות אושרה  /לא אושרה
הערות _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
תארי________________ +

חתימת וחותמת המזכ"ל ____________________
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טופס הרשמה לתחרות
מקצוע __________________________
ש האתלט

מס .חזה

אגודה

מי _________

קטגוריית גיל ________

הישג השנה

הערות
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הנדו :דיווח על ביצוע תחרות
ש התחרות _________________________________________________________________
ש מנהל התחרות _____________________________________________________________
מקו התחרות )איצטדיו( _______________________________________________________
פרטי התקשרות :טלפו __________________ סלולרי _________________ פקס____________ .

כמות משתתפי בתחרות :זכר _________

נקבה _________

מצ"ב תוצאות התחרויות.

מסקנות___________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

סיכו____________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ש _________________________ :תארי_____________ +

חתימה _____________

