נוהל המלצה למלגת ספורטאים מצטיינים עולים – מעודכן 2019
איגוד האתלטיקה בישראל ממליץ מדי שנה ,בפני היחידה לספורט הישגי ,על רשימת אתלטים מצטיינים
למלגת עולים .ההמלצה באה על-פי בקשת משרד הקליטה (באמצעות היחידה הספורט הישגי) אשר מחלק את
המלגות לספורטאים המצטיינים בכל מחזור אולימפי.
המועמד לקבלת מלגה חייב להיות בעל התעודות הבאות:
 תעודת עולה
 תעודת זהות ישראלית
הערה :ללא שתי תעודות אלה לא ניתן להגיש המלצה על ספורטאי.
קריטריונים מקצועיים לקבלת המלגה:
 סיכוי לקביעת קריטריון למשחקים האולימפיים.
 התקדמות הישגית ושיפור.
 הגשת תכנית מקצועית שנתית ועמידה ביעדים כולל השתתפות באליפויות לאומיות ובינלאומיות.
משך קבלת המלגה:
המלגה תחודש מדי שנה ,במהלך מחזור אולימפי ,וכל ספורטאי עולה יוכל לקבל את המלגה למשך תקופה
מקסימלית כמצוין להלן:
עד  10שנים
 כלל העולים
 עולים מאתיופיה עד  15שנים
המלצת האיגוד:
ההמלצה מדי שנה תוכן על-ידי המנהל המקצועי של האיגוד ,ותוגש למנהל היחידה לספורט הישגי .המלצת
האיגוד תסתמך על הקריטריונים שלעיל ,וכן הרשימה תדורג לפי איכות התוצאה .אופן הדירוג של
הספורטאים יתבצע כלהלן:
 ציון פרטי האתלט.
 ציון מקצוע התחרות וההישגים.
 ניקוד ההישגים כאשר ממוצע של  2התוצאות הטובות של הספורטאי יילקח בחשבון.
 במקרה של ניקוד השווה בין שני האתלטים ,תתווסף דרגה על-פי לוח הדרגות של האיגוד ,אשר תסייע
בהמלצת האיגוד.
עם סיום הכנת ההמלצה של המנהל המקצועי ,היא תובא לידיעתו של מנכ"ל האיגוד.
ברגע שיתקבל אשור משרד הקליטה והיחידה לספורט הישגי ,יעודכנו האתלטים מקבלי המלגה שאושרו ,וכן
אגודתם .מנכ"ל האיגוד יעדכן את הנהלת האיגוד.
ספורטאי שיאושר לקבל מלגת עולה:
ספורטאי שיאושר לקבל מלגת עולה יפעל על-פי הנחיות משרד הקליטה ,והיחידה לספורט הישגי ,וימסור
דו"חות ככל שיידרש על-ידי משרד הקליטה ו/או היחידה לספורט הישגי.
כל קשר שיידרש מצד האיגוד ,לצורך תיאום המלגה ומעקב באם צריך ,יתבצע באמצעות המנהל המקצועי של
האיגוד.
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