נוהל ארגון מחנות אימון
הוועדה המקצועית תמליץ לאיגוד האתלטיקה על פריסה וקיום מחנות אימון לאורך שנת הפעילות.
לאחר אישור ההצעה ,רשימת מחנות האימון תפורסם בפריסת המדיה של האיגוד.
לקראת קיום כל מחנה אימון ,התהליכים הפורמאליים יתנהלו כדלקמן:
 .1רכז הנוער והמנהל המקצועי יגישו רשימה שמית לחברי הועדה המקצועית של האתלטים
המוזמנים למחנה (שם ,שנת לידה ,אגודה ,מאמן ,הישג מיטבי)
 .2לאחר אישור הרשימה איגוד האתלטיקה יפרסם מסמך עם פרטי המחנה ועם רשימת
האתלטים המוזמנים ,לוח הזמנים של המחנה ,המאמנים שיאמנו במסגרת המחנה ותכני
האימונים שמתוכננים במחנה.
 .3המסמך יועבר למנהלי האגודות בדרך המקובלת בעבודה השוטפת של איגוד האתלטיקה
בישראל.
 .4מנהלי האגודות יעבירו את המידע הרלוונטי למאמנים האישיים של האתלטים המוזמנים.
 .5בכל נושא של בירורים ,בקשות נוספות ,ערעור על הרכב הרשימה ,המאמנים האישיים יוכלו
לפנות לרכז הנוער ולמנהל המקצועי .בפועל ,רכז הנוער הנו המתכנן והמפיק הראשי של
המחנות.
 .6רכז הנוער ירכז את כל הפניות ויעבירן ,יחד עם המלצתו ,לוועדה המקצועית.
 .7החלטת הוועדה המקצועית תהיה סופית.
 .8במהלך המחנה יועברו לאתלטים הצעירים הרצאות בנושאים מקצועיים ובנושאים
משלימים (תורת אימון ברמה מתאימה ,תזונה ,אורח חיים בריא ,סרטים מקצועיים וכד').
כל הפעילויות האלה ייכללו בתכנית המחנה מראש.
 .9המאמנים שיוזמנו למחנה יהיו בעיקר מאמנים שחתומים עם איגוד האתלטיקה על חוזים
של שיתוף פעולה ,או מאמנים שהומלצו ואושרו על ידי רכז הנוער ו/או הוועדה המקצועית.
 .10מטרות המחנה והתכנים הכלליים יקבעו ע"י רכז הנוער בתאום עם המנהל המקצועי ,ואת
תכנים הספציפיים במסגרת האימונים הבודדים יקבע המאמן האחראי על קבוצת
המקצועות.
 .11מאמנים אישיים של האתלטים המוזמנים יוכלו לתאם עם המאמן האחראי על קבוצת
המקצועות את פעילותו של האתלט (לווסת את התכנית המומלצת ,לפי שיקולים מקצועיים
של המאמן האישי) ,אך הפעילות תתקיים בהתאם לקו המקצועי שפורסם במסמך המקורי
ומקוים על ידי המאמן האחראי על קבוצת המקצועות במחנה.
 .12במידה ואגודות או מאמנים אינם משתפים פעולה באופן שיטתי עם פעילויות שמקיים
איגוד האתלטיקה באופן שוטף ,האיגוד יכול לשקול את מידת תמיכתו במימוש תכניות
מקצועיות של אגודות/מאמנים אלה.
 .13נוהל זה מתייחס גם למחנות אימון לנוער ולבוגרים ועליהם יהיה אחראי המנהל המקצועי.
 .14על-פי החלטת הנהלת איגוד ,אתלט שלא יופיע למחנה ,לא תתאפשר השתתפותו במפעל בין-
לאומי ו/או ייצוג המדינה (סעיף ח  2-3בתקנון משנה).
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