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תו התק  לארגו ועריכה של מרוצי כביש בישראל
התאחדות האתלטיקה הבינלאומית ) (IAAFוהתאחדות האתלטיקה האירופית
קבעו זה מכבר כי מרוצי הכביש ) (Road Racesאשר החלו עוד בקיו( מרוצי
המרתו) והורחבו למרוצי חצי מרתו) ,מרוצי  10קמ' ,הינ( חלק בלתי נפרד מפעילות
האתלטיקה בדומה לכל מקצועות האתלטיקה האחרי( .בהתא( לכ* נקבע ע"י
ההתאחדות הבינלאומית ובהתא( ע"י התאחדות האירופאית ,כי על ההתאחדויות
המקומיות לפעול לקידו( והסדרה של תחרויות אלו .ההתאחדויות הלאומיות
נדרשות לפעול להלי* של מת) רישוי ) (Licenseומיסוד של מרוצי כביש ומרוצי
שדה באמצעות הלי* זה יתקיי( פיקוח וליווי מקצועי ,אשר יבטיח את התקינות
המקצועית של המרוצי( ,יחד ע( מת) וודאות כי המרו +עומד בכל הסטנדרטי(
הבינלאומיי( .כ* ידעו המשתתפי( כי המרו +בפועל הינו בהתא( למובטח.
כל מרו +המבקש לעמוד בתו התק) ,חייב לקבל רישוי/אישור מאיגוד האתלטיקה
הישראלי כאמור בסעי 2 .לתקנו) ') IAAFאיגוד האתלטיקה הבינלאומי( .ארגו)
המרוצי( הבי)לאומי ) (AIMSהוא שמעניק הכרה למרוצי( בינלאומיי( שעומדי(
בקריטריוני( שנקבעו עלידו ,ביניה( אשור המרו +עלידי ההתאחדות הלאומית
ומדידת מרחק המרו +עלידי מודד מוסמ*.
איגוד האתלטיקה בישראל החליט עוד בשנת  ,2011לייצר תק) אחיד למרוצי(
במדינת ישראל ,מטרת התק) הינה יצירת אחידות למרוצי( והבטחת רמת השירות
הניתנת למשתתפי( במרוצי( כמו ג( התארגנות מתאימה לצור* הדיווח וההכרה
בתוצאות של המשתתפי( במרוצי( אלו.
קביעת תק) אחיד ,תביא לכ* שכל משתת .במרו ,+ידע מראש את התחייבות
המארגני( ,ואת אופ) הפיקוח על ההתארגנות המקצועית.
חשוב לציי) כי משתת ,.אשר רוצה להתקבל למרו +אשר נער* בחו"ל ונדרש לעמוד
בתנאי ס ,.נדרש להמציא למארגני המרו +בחו"ל ,אישור של איגוד האתלטיקה
הישראלית.
על מנת שמרו +בישראל יהיה חלק מהקלנדר )לוח המרוצי(( של איגוד האתלטיקה
בישראל ,יקבל הכרה רשמית בתוצאותיו ,מארג) המרו +חייב להגיש בקשה
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להרשמה לאיגוד האתלטיקה ולפעול לבצע הלי* רישוי תו* עמידה בקריטריוני(
המפורטי( להל):
 .1רישו( המרו +באיגוד האתלטיקה.
 .2תיאו( מועד המרו +ע( האיגוד.
 .3הימנעות מקביעת תארי* המרו +בסמיכות למועד בו מתקיימת אליפות ישראל
במרו +כביש.
 .4כל אירוע שמבקש תו תק) חייב בתיאו( מראש של תארי* המרו.+
 .5עמידה בהנחיות המקצועיות שייקבעו עלידי מחלקת המרוצי(.
 .6מדידת מסלול המרו) +ע"י מודד מוסמ* לכ*( ,שתהיה תקפה למש*  4שני(,
ובתנאי שלא יבוצע שינוי בתוואי המסלול.
 .7שימוש במערכת מדידת זמני( אלקטרונית ,כולל נקודות מדידה לאור* המסלול
וסטנדרטיזציה של דו"חות תוצאות.
 .8דיווח תוצאות )דו"חות( לאיגוד האתלטיקה בישראל.
 .9קטגוריות גיל אחידות למרוצי(.
 .10הזמנת  2שופטי( למדידת זמני( של  40הרצי( הראשוני( במרו .+תשלו( שכר
השופטי( יהיה על חשבו) מארג) המרו.+
 .11עמידה והתחיבות כמצוי) בסעיפי(  5ו 6להל) בנושא רישוי.
 .12כל מארג) מרו +המופיע ברשימת המרוצי( של איגוד האתלטיקה בישראל,
ואשר עמד בתנאי הסעיפי( לעיל יקבל אשור למרו +וכ) סיוע בנושאי( הבאי(:
 .12.1ייעו +מקצועי ארגוני.
 .12.2פרסו( המרו +בלוח אירועי( באתר האינטרנט של האיגוד.
 .12.3פרסו( המרו +בלוח המרוצי( בספר האתלטיקה השנתי היוצא לאור
ע"י האיגוד.
 .12.4דיווח של תוצאות איכותיות להתאחדות האתלטיקה הבי)לאומית.
 .12.5ייעו +בניהול מסלול המרו.+
 .12.6קבלת לוח תצוגה אחד לזמ) המרו.+
 .12.7מדידת מסלול חינ( )יו( מדידה אחד .מעבר לכ* יחויב מארג) המרו.(+
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 .12.8דיוור אחד חינ( לרשימת תפוצה ייחודית של רצי(.
 .12.9השכרת ציוד הנמצא בידי האיגוד )לוחות תצוגת זמ) ואביזרי(
אחרי((.
 .12.10השכרת שירותי שיפוט מהאיגוד.
 .12.11קבלת חוברת הנחיות מקצועית שתסייע בארגו) המרו.+
 .12.12מדידת מסלול המרו +ע"י מודד מסלול רשמי מטע( האיגוד ,ואשר
הוסמ* עלידי ה .AIMSללא תשלו( אחת לארבע שני(.
האישור שנית) יהיה תק .לשנה אחת בלבד .בכל שנה יש להגיש בקשה חדשה
ולהעביר את כל האשורי( הדרושי( עד ה 31.8של השנה שקודמת לשנת האישור.
.13
הבא:

מארג) מרו +הנרש( באיגוד יחויב בתשלו( אגרה שנתית למרו +לפי הפירוט
* מרו +עד  15ק"מ  2,000ש"ח.
* חצי מרתו)  13,000
* מרו +מרתו)  .13,500

 .14רישוי משתתפי( במרו:+
 .14.1כל ספורטאי משתת .במרו +הינו חייב רישוי חד פעמי ליו( המרו,+
בס* .1 10
 .14.2מארג) המרו +ייגבה  1 10במסגרת דמי הרישו( עבור רישוי משתת..
 .14.3בסיו( המרו +מארג) המרו +יעביר לאיגוד את רשימת הנרשמי( ואת
דמי הרישוי שנגבו ,בתו*  30יו( ממועד סיו( המרו.+
 .15איגוד האתלטיקה יפרס( מדי שנה רשימה של מפיקי מרוצי( )ארועי ריצה(,
אשר מתחייבי( לעמוד בתו תק) של האיגוד .כדי להיכלל ברשימה זו מפיק ארוע
ימלא טופס וישל( אגרה שנתית בס* של .1 300
 .16המרו +יתנהל עלפי חוקת האתלטיקה הבי)לאומית של ה IAAFועלפי תקנו)
איגוד האתלטיקה בישראל.
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 .17תוצאות מרו ,+שלא יהיה רשו( באיגוד האתלטיקה בישראל ,לא יוכרו עלידי
האיגוד ,ותוצאותיו לא ידווחו להתאחדות הבי)לאומית ולא יופיעו
בסטטיסטיקה הישראלית ו/או העולמית .וכ) התוצאות לא ידווחו למינהל
הספורט ולמועצה להסדר הימורי(
 .18מרו +שלא יהיה רשו( באיגוד לא יוכל להירש( ל.AIMS
 .19טופס הרשמת מרו +לאיגוד נית) לקבל במזכירות איגוד האתלטיקה בישראל,
רח' שטרית  10תלאביב.
 .20השירות למארג) מרו +במסגרת תו תק) יינת) רק לאחר ביצוע תשלו( האגרה.

פרטי( נוספי( נית) לקבל במזכירות איגוד האתלטיקה בישראל.
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טופס הרשמת מרו לאיגוד האתלטיקה בישראל
תארי*_______________
לכבוד
איגוד האתלטיקה בישראל
ועדת מרוצי(
פקס036486255 :
שלו( רב,להל) הרשמתנו לאיגוד האתלטיקה בישראל לשנת הפעילות :2014
ש( הגו .המארג)___________________________________________________ :
ש( המרו________________________________________________________ :+
יו( ותארי* קיו( המרו______________________________________________ :+
מרחקי ריצה:

□
□  10ק"מ
□  15ק"מ
□ חצי מרתו) ) 21.1ק"מ(
□ מרתו)
□ אחר ________________
 5ק"מ

שעת זינוק ___________
שעת זינוק ___________
שעת זינוק ___________
שעת זינוק ___________
שעת זינוק ___________
שעת זינוק ___________

המרו +מתקיי( בפע( ה
ש( מנהל המרו__________________________________________ :+
כתובת__________________________________________________________ :
טלפו) __________________ :נייד ________________ :פקס________________ :
כתובת דואר אלקטרוני ________________________________________________
הנני מתחייב שהמרו +יעמוד בסטנדרטיזציה בתו התק) כפי שפורס( עלידי איגוד האתלטיקה
בישראל ולהעביר בהתא( לכ* את האישורי( הדרושי( ,וכ) לוודא שלמרו +יהיו את כל האשורי(
הנדרשי( מול הרשויות השונות במדינת ישראל עלפי חוק.
דמי הרישו( השנתיי( ואגרת המרו +מצורפי( בזה.
דמי הרישוי עבור כל משתת .יועברו לאיגוד בתו*  30יו( ,מיו( סיו( המרו.+
אמצעי תשלו( )פרט( ________________________________________________

חתימה _______________________

תארי* _________________

איגוד האתלטיקה בישראל

ע"ר

רח' שטרית  10ת"א  ,69482ת.ד 24190 .ת"א  ,61241טל 036486256 :פקס036486255 .
iaa@zahav.net.il
www.iaa.co.il

טופס מפיק אירוע לאיגוד האתלטיקה בישראל
תארי*_______________
לכבוד
איגוד האתלטיקה בישראל
ועדת מרוצי(
פקס036486255 :
שלו( רב,להל) אני מבקש להירש( כמפיק אירוע באיגוד האתלטיקה ומתחייב שאירועי( בה(
אהיה מפיק ,תו התק) של האיגוד יישו(.
ש( פרטי_________________________________________________ :
ש( משפחה_______________________________________________ :
כתובת___________________________________________________ :
טלפו) ________________________ טלפו) נייד ____________________
דואר אלקטרוני ______________________________________________

בא( מייצג חברה ש( החברה____________________________________ :
הנני מתחייב שהמרו +יעמוד בסטנדרטיזציה בתו התק) כפי שפורס( עלידי איגוד האתלטיקה
בישראל ולהעביר בהתא( לכ* את האישורי( הדרושי( ,וכ) לוודא שלמרו +יהיו את כל האשורי(
הנדרשי( מול הרשויות השונות במדינת ישראל עלפי חוק.
דמי הרישו( שנתיי( על ס*  1 300מצורפי( בזה.
אמצעי תשלו( )פרט( ________________________________________________

חתימה _______________________

תארי* _________________

