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  השנהימצטיינתקנון לבחירת 
 
 כללי .1
 

 :בקטגוריות הבאות, תבחר מדי שנה את המצטיינים בענפים הלא אולימפיים" אילת" 1.1
 ספורטאית השנה + ספורטאי השנה  1.1.1
 הספורטאית הצעירה של השנה+ הספורטאי הצעיר  1.1.2
 מאמן השנה 1.1.3

 

 בענפי , המצטיינים של ישראלמאמנים/ים לספורטאים תמריצים כספיתעניק" אילת" 1.2
 .  המשתתפים במשחקי העולם ולענפים ובעדיפות למקצועותהספורט הלא אולימפיים

 

 יםהקריטריונים להענקת הפרס .2
 
  מצטייניםת/ספורטאי. א
 

 :המרכיב ההישגי 2.1
 . במשחקי העולם הישג בולט/ השגת מדליה2.1.1
 . באליפות עולם הישג בולט/ השגת מדליה2.1.2
  .באליפות אירופההישג בולט /השגת מדליה  2.1.3
 . שווה ערךל" בינבאירוע הישג בולט/  השגת מדליה2.1.4

 
 :המרכיב הציבורי 2.2

  בנוסף להישג הספורטיבי גם תרומה ערכית לחברה אשר הוכיח לספורטאי2.2.1 
 . יתרון - בישראל בשדה הספורט ומחוצה לו            

 ודוגמא  הגינות מופתית וסמל והוכיח בשנות פעילותספורטאי אשר ל 2.2.2 
 . יתרון -          לנוער בישראל  

 
 ."אילת"עומד בקריטריונים של הקוד האתי של איגודו ושל  2.3

 
 ספורטאית צעירה+ ספורטאי צעיר . ב

 
   :המרכיב ההישגי 2.4

 .הישג בולט במשחקי העולם/ השגת מדליה2.4.1
 .)ת גיל מתחת לבוגריםיקטגורי( בולט באליפות עולם הישג/ השגת מדליה2.4.2
 .)ית גיל מתחת לבוגריםיקטגור(הישג בולט באליפות אירופה /  השגת מדליה2.4.3
 ת גיל מתחתיקטגורי(ל שווה ערך "הישג בולט באירוע בינ/  השגת מדליה2.4.4

 .)לבוגרים                   
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  :ציבוריהמרכיב ה 2.5

  אשר הוכיח בנוסף להישג הספורטיבי גם תרומה ערכית לחברה           יא לספורט2.5.1
 . יתרון- בישראל בשדה הספורט ומחוצה לו         
  בשנות פעילותו הגינות מופתית וסמל ודוגמא  לספורטאי אשר הוכיח2.5.2
 . יתרון-לנוער בישראל          
 ."אילת"עומד בקריטריונים של הקוד האתי של איגודו ושל  2.5.3

 
   לפרסזכאות .3
  

 ספורטאים בעלי אזרחות ישראלית המתמודדים בשם ישראל באחת מנבחרות הייצוג  3.1
 .2      בתחרויות בינלאומיות כמצוין בסעיף 

 
    תהמתקיימוומינהל הספורט " אילת"י " בענפים המוכרים בישראל עה ספורטאי המתחר3.2

 .      בהם פעילות סדירה של תחרויות 
 

 .באופן סדיר בתחרויות בענףתחרה מ הספורטאי 3.3
 
 מאמן. ג
 
 :הישגיהמרכיב ה

 : המאמן ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותרחניכיהישגים מוכחים של  3.4
 .)2.4- ו2.1 פיםי סעי"עפ(אליפויות אירופה ,  אליפויות עולם,      משחקי העולם

 
  ותוקרתיים שאינם נמנים עם הקטגורי המאמן במפעלים יחניכי הישגים יוצאי דופן של 3.5

 .  2.4- ו2.1       בסעיפים
      
 .יתרון למאמנים בענפי הספורט המשתתפים במשחקי העולם 3.6

 
 :יציבורהמרכיב ה

 ."אילת"עומד בקריטריונים של הקוד האתי של איגודו ושל  3.7
 

 לעניין הבחירה" המאמן"הגדרת  .4
 

 . הסמכה כמשמעות הדבר בחוק הספורט אזרח ישראלי בעל תעודת =מאמן 4.1
 

 לספורטאי נבחרת ישראל , לתעודת הסמכה אם חסרה" שווי ערך" הועדה רשאית להכיר ב4.2
 או /שנות אימון רבות בפועל בארץ ו, בעל הישגים ספורטיביים מוכחים, שנים רבות      
 .   ל"בחו      

 
  מוכראו נבחרת לאומית אשר /או קבוצה ו/של ספורטאי או ספורטאים ו" מן ראשימא "4.3

 ".אילת"התאחדות / איגוד / אגודהי הגורמים המוסמכים ב"ע       
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  החודשים 12- מתהליך האימונים והתחרויות ב70% בלפחות י מדריך את הספורטא4.4
 .      שקדמו להישג הספורטאי

 
 יםהפרס .5
 

 אית מצטיינים וספורטספורטאי
 

 ת /מגיע לספורטאיבאם  לפרס הכספי ללא קשר( ₪ 15,000תמריץ כספי בסך יוענק  5.1
 .)התמריצים השנתיתבמסגרת חלוקת       
 .ס זה בלבד ובנפרדריחולק פ, אם לא יחולקו תמריצים כספיים מסיבות שונות      

 
  יחולק בין הזוכים 5.1בסעיף הגמול הכספי , בפרסוזוכה אחת אחד זוכה  יותר מו אם יזכ5.2

 .שווה בשווה      
 

  וספורטאית צעירהספורטאי צעיר
 

  לפרס הכספי ללא קשר(לספורטאית  ₪ 5,000-לספורטאי ו ₪ 5,000תמריץ כספי בסך  5.3
 .)ת במסגרת חלוקת התמריצים השנתית/מגיע לספורטאיבאם       

 .יחולק פרס זה בלבד ובנפרד, ת      אם לא יחולקו תמריצים כספיים מסיבות שונו
 

  יחולק בין הזוכים 5.3הגמול הכספי בסעיף , בפרסוזוכה אחת אחד זוכה  יותר מו אם יזכ5.4
 .שווה בשווה      

 
 מאמן

 
   זכאיבאם הוא פרס הכספי לללא קשר( ₪ 10,000 בסך בשווי תמריץ כספי  5.5

 .)במסגרת חלוקת התמריצים השנתית      
 .יחולק פרס זה בלבד ובנפרד, חולקו תמריצים כספיים מסיבות שונות     אם לא י

 
  שווה הזוכים יחולק בין 5.5הגמול הכספי בסעיף , יותר מאחד בפרס אם יזכה 5.6

 .      בשווה
 
 ועדת הפרס .6
 

 ". ועדת הפרס"תמנה ועדה אשר תמליץ להנהלה על המועמד ואשר תכהן כ" אילת "6.1
 מנהל היחידה, חבר מקרן המלגות, ר ועדת היגוי"יו, "אילת"ר "יו: הועדה תהיה בהרכב       
 , תוקפה יוארך מדי תקופה. הועדה תכהן למשך שנתיים. ת ציבור/לספורט תחרותי ונציג       
 . בהתאם לצורך       

 
 . החלטת הועדה תתקבל ברוב חבריה ותובא לאישור ההנהלה6.2

 
 מועד הענקת הפרס .7
 

 ".אילת" בטקס חלוקת התמריצים השנתי של  הפרסים יחולקו7.1
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    ריקודים סלוניםריקודים סלוניםריקודים סלוניםריקודים סלונים
    כלליתכלליתכלליתכלליתתעופה תעופה תעופה תעופה 
    תתתתספורטיביספורטיביספורטיביספורטיביתעופה תעופה תעופה תעופה 

    

 

 
 הגשת מועמדות .8
 

 ".אילת"י " ע8.1
 

 ".אילת"התאחדויות הספורט החברות ב/ י איגודי " ע8.2

 
 ותהער

 
 .כל הכתוב לעיל מתייחס לשני המינים .1

 

 .בכל עת לשנות הוראות נוהל זה ברוב רגיל, רשאית" אילת"הנהלת  .2
 

 

                                    
  


