נוהל דירוג אגודות
איגוד האתלטיקה בישראל ידרג מדי שנה את האגודות הרשומות באיגוד ,על-פי תקנון איגוד האתלטיקה בישראל.
הדירוג של האגודות יתבצע כלהלן:
איגוד האתלטיקה מודע לחשיבותן של אגודות הספורט בפיתוח האתלטיקה ולפיכך מעוניין לדרג אותן על-פי בסיס
פעילותם הכללית .דירוג ריאלי של האגודות יאפשר את תגמולם בהתאם להיקף פעילותם ולא פחות חשוב ,יהיה
הדירוג על-פי איכות פעילותן.
לצורך קביעת הדירוג בהיבטים הקשורים להיקף הפעילות הובאו בחשבון מספר הקבוצות שיש לכל אגודה בליגה
בהתאם לרמת הליגה (על ,לאומית ,ארצית וליגה א') ,ובהתאם למיקומה של האגודה בסיום הליגה ,וכן על-פי
מספר הליגות בהן יש לאגודה נציגות (בוגרים ,נוער ,קדטים).
לצורך קביעת הדירוג בהיבטים האיכותיים ,לקחנו בחשבון את מספר אתלטי הצמרת הפעילים בכל אגודת ספורט,
כדי להמריץ את האגודות לטפח ספורטאים ברמה בין-לאומית גבוה .הניקוד במישור האיכותי ניתן לאגודות
שבמסגרתם פעילים ספורטאים שהשיגו קריטריונים בין-לאומיים רשמיים (של ה IAAF-ו )EAA-והשתתפו
במשחקים אולימפיים ,אליפויות עולם ו/או אליפויות אירופה.
דרך דירוגם של האגודות לפי פרמטרים אובייקטיביים ,האיגוד מקווה לדרבן את האגודות להרחבת בסיס פעילותן
וטיפוח המצויינות באתלטיקה הישראלית.
לאור מדיניות האיגוד כמפורטת לעיל ,נקבע הנוהל שלהלן לצורך דירוג האגודות:
היקף פעילות:
 .1לצורך קביעת הדירוג בהיבטים הקשורים להיקף הפעילות הובאו בחשבון מספר הקבוצות שיש לכל אגודה
בליגה בהתאם לרמת הליגה (על ,לאומית ,ארצית וליגה א') ,ובהתאם למיקומה של האגודה בסיום הליגה ,וכן
על-פי מספר הליגות בהן יש לאגודה נציגות (בוגרים ,נוער ,קדטים) .המפתח לחישוב יהיה כלהלן:
א .דירוג האגודות יהיה על-פי השתתפותם בליגות האיגוד וסיכום הנקודות שייצברו בסיום כל ליגה .הדירוג
יערך בסיום כל עונת פעילות.
ב .האגודות המשתתפות בליגת על לגברים ולנשים ,סכום נקודותיהם יוכפל במקדם .4
ג .האגודות המשתתפות בליגה לאומית לגברים ולנשים ,סכום נקודותיהם יוכפל במקדם .2
ד .האגודות המשתתפות בליגה ארצית לגברים ולנשים ,סכום נקודותיהם יוכפל במקדם .1.25
ה .האגודות המשתתפות בליגה א' לגברים ולנשים ,סכום נקודותיהם יוכפל במקדם .1
ו .אגודות שסיימו במקומות  1-3בליגות על גברים/נשים יזכו לתוספת ניקוד כלהלן:
30%
מקום ראשון
20%
מקום שני
10%
מקום שלישי
 .2מספר אתלטים הרשומים באיגוד והשתתפו ב 4-תחרויות ,לפחות ,במהלך עונת הפעילות .המפתח לחישוב יהיה
כלהלן:
כל אתלט שהשתתף ב 4-תחרויות יזכה את האגודה ב 400-נק'.
הישגיות:
לצורך קביעת הדירוג בהיבטים האיכותיים ,הובא בחשבון מספר אתלטי הצמרת הפעילים בכל אגודת ספורט .זאת
כדי להמריץ את האגודות לטפח ספורטאים ברמה בין-לאומית גבוהה .הניקוד במישור האיכותי ניתן כלהלן:
א .לאגודות שבמסגרתם פעילים ספורטאים שהשיגו קריטריונים בין-לאומיים רשמיים (של ה EAA-וה)IAAF-
והשתתפו במשחקים אולימפיים ,אליפויות עולם ו/או אליפויות אירופה .במקרה שאתלט השתתף ביותר
ממקצוע אחד ,במהלך אותו אירוע המצויין לעיל ,הוא ינקד כל מקצוע השתתפות בנפרד ,כמפורט להלן .הניקוד
יינתן רק עבור השתתפות במקצועות אולימפיים:
בוגרים:
 10,000נק'
 .1השתתפות במפעל בינלאומי
______________________________________________________________________________________

איגוד האתלטיקה בישראל ע"ר ,רחוב שטרית  10ת"א ,6948210 ,ת.ד ,24190 .טל 03-6486256 :פקס03-6486255 :
Israeli Athletics Association, 10 Shitrit St. 6948210.. P.O. Box 24190, Pone: +972-3-6486256 Fax: +972-3-6486255
www.iaa.co.il

 .2עליה לחצי גמר
 .3עליה לגמר
 .4זכייה במדליית ארד
 .5זכייה במדליית כסף
 .6זכייה במדליית זהב
בוגרים עד גיל :22
 .1השתתפות במפעל בינלאומי
 .2עליה לחצי גמר
 .3עליה לגמר
 .4זכייה במדליית ארד
 .5זכייה במדליית כסף
 .6זכייה במדליית זהב
נוער:
 .1השתתפות במפעל בינלאומי
 .2עליה לחצי גמר
 .3עליה לגמר
 .4זכייה במדליית ארד
 .5זכייה במדליית כסף
 .6זכייה במדליית זהב
קדטים:
 .1השתתפות במפעל בינלאומי
 .2עליה לחצי גמר
 .3עליה לגמר
 .4זכייה במדליית ארד
 .5זכייה במדליית כסף
 .6זכייה במדליית זהב
ב .לאגודות שאתלטיהם קבעו שיא ישראלי:
 .1שיא ישראלי לבוגרים
 .2שיא ישראלי עד גיל 22
 .3שיא ישראלי לנוער
 .4שיא ישראלי לקדטים

 15,000נק'
 20,000נק'
 30,000נק'
 40,000נק'
 50,000נק'
 8,000נק'
 12,000נק'
 16,000נק'
 25,000נק'
 30,000נק'
 40,000נק'
 5,000נק'
 10,000נק'
 15,000נק'
 20,000נק'
 25,000נק'
 30,000נק'
 4,000נק'
 8,000נק'
 12,000נק'
 16,000נק'
 20,000נק'
 24,000נק'
 5,000נק'
 3,000נק'
 2,000נק'
 1,000נק'

פעילות דור המשך (ילדים ,קדטים ונוער):
 .1סיכום הניקוד בליגות נוער ,נערות.
 .2סיכום הניקוד בליגות קדטים וקדטיות.
 .3אגודות שסיימו במקומות  1-3בליגות נוער/ות ,וקדטים/יות יזכו לתוספת ניקוד כלהלן:
20%
מקום ראשון
10%
מקום שני
5%
מקום שלישי
ריחוק גיאוגרפי:
אגודה שממוקמת בריחוק גיאוגרפי מתל-אביב תקבל תוספת ניקוד כלהלן:
15%
אזור צפון
15%
אזור דרום
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