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קידום וסיוע לספורטאים בתחום הנהיגה הספורטיבית של המכוניות והקארטינג
עידוד ספורטאים להתחרות במרוצים בינלאומיים בחו"ל ,של מכוניות וקארטינג וייצוג מדינת
ישראל.
עידוד רכישת ידע בחו"ל ,הכולל מיומנויות נהיגה ,ניווט ושיטות עבודה ,אותן יוכלו לשתף עם
הנהגים המתחרים בישראל.
שיפור רמת הנהיגה וההתנהלות של הספורט מוטורי של המכוניות והקארטינג בישראל ,בעזרת
הניסיון הבינלאומי של המתחרים ושימורם ,כך שיוכלו להמשיך להתחרות בחו"ל.
יצירת תמריץ לספורטאים ,הבעת הערכה והכרה ממסדית בהישגיהם.

מדיניות מתן מלגות לספורטאים מצטיינים
הקצאת משאבים לצורך מתן מלגות לספורטאים ,לשנת  2018על סך כולל של .₪ 100,000
המלגות יחולקו על בסיס התבחינים המצ''ב ,בכפוף לתקציב המיועד לעניין זה.

שיטה
 .1המועמדים ייקבעו מבין הספורטאים ,בהתאם להישגיהם בחו"ל ובישראל ובהתחשב בפרמטר
נוסף של תרומה חברתית לקהילה.
 .2תקציב המלגות לשנת  2018הוא .₪ 100,000
 .3במסגרת התוכנית השנתית יחולקו מלגות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן .מועמד שיקבל
ניקוד המקנה את הסכום מינימלי לקבלת מלגה לשנת  2018בסך  ,₪ 12,500יהיה זכאי
לקבלתה .המלגה מחולקת לנהג יחיד/צוות.
 .4במידה ויוותרו כספים שלא נוצלו במסגרת המלגות ,יעמדו להחלטת ההתאחדות.

תנאי סף
 .1ספורטאי פעיל ,אשר השתתף בין השנים  ,2015-2018לפחות במרוץ אחד בישראל

 .2ספורטאי פעיל ,אשר השתתף במרוץ בינלאומי בודד לתואר "אליפות עולם" ו /או סדרה של
מרוצים בינלאומיים בשנת  .2018לעניין זה ,מרוץ יזכה בניקוד ,אם השתתפו בו לפחות  20כלי
רכב מלפחות  3מדינות שונות.
 .3ספורטאי המתכנן להשתתף לפחות במרוץ בינלאומי אחד בשנת  .2019בהתאם ,יידרש כל מי
שיימצא זכאי לקבלת מלגה ,להציג הוכחת הוצאות הקשורות באתגרי ( 2019הכנת כלי הרכב
וכיוצ"ב) וכן אישור/י רישום לתחרות/יות ,וזאת כתנאי לקבלתה בפועל.

אמות מידה
 .1הקריטריון לבחירה ,בהתבסס על אירועים בשנת :2018
• הישגים במרוצים 80% -
• תרומה חברתית למען הקהילה והספורט המוטורי 20% -
 .2הישג ,לצורך ניקוד ,הוא מיקום בסיום הסדרה/אליפות ("מיקום מזכה").
 .3כל ספורטאי יקבל ניקוד בהתאם למיקום בו סיים ,כאשר מקום ראשון מזכה ב 20-נקודות ,מקום
שני ,ב 19-נקודות וכך בסדר יורד.
 .4לסדרה המוכרת כאליפות עולם ינתן פקטור של פי .1.5
 .5לסדרה המוכרת כאליפות אירופה ינתן פקטור של פי .1.25
 .6מלגה אחת ,מסך המלגות המחולקות ,משוריינת לנשים .הדירוג יהיה בהתאם לאמות המידה
לעיל .במידה ולא תמומש מלגה זו ,תקציבה יחולק בין הזוכים האחרים במלגות באופן יחסי.
 .7מלגה אחת ,מסך המלגות המחולקות ,משוריינת לספורטאי עד גיל ( 12או שיום הולדת  12שלו
חל בשנת חלוקת המלגות) אשר לא התחרה בחו"ל אך זכה באליפות ישראל ,או מוביל את ליגת
אליפות ישראל בקטגוריה בה הוא מתחרה ,במידה והאליפות עדיין לא הסתיימה .הדירוג יהיה
בסדר עדיפות הבא )1( :בהתאם למס' הניצחונות (מקום  )2( )1במרוצים ( )3מס' המשתתפים.
במידה ולא תמומש מלגה זו ,תקציבה יחולק בין הזוכים האחרים במלגות באופן יחסי.
 .8בסעיף 'תרומה חברתית' ,לצורך שקלול ,ייחשבו פעולות הפעלה ,הדרכה ,הנגשת הספורט
המוטורי ,שנעשו בהתנדבות ללא קבלת תמורה ,שלא במסגרת עיסוקו של המועמד ונערכו בשני
מועדים לפחות במהלך שנת  ,2018בצירוף אסמכתאות.
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הנוהל
 .1הוועדה אשר תבצע את הניקוד לספורטאים הזכאים למלגה ושיעורה ,על פי אמות המידה
והניקוד לעיל תורכב מנציג הוועדה המקצועית של ההתאחדות ויועמ"ש ההתאחדות ,יחד (להלן-
הוועדה) .הוועדה תעביר את המלצותיה והניקוד לאישור הוועד המנהל .בחירת המתחרים
תתבצע במהלך חודש ינואר . .2019
 .2חברי הועדה זכאים לדרוש מהמועמדים ,מסמכים או כל אסמכתא אחרת הדרושים לדעתם
להוכחת הזכאות למלגה של המועמד.
 .3ספורטאי אשר עומד בתנאי הסף וזכאי לקבל ניקוד על פי אמות המידה ,יגיש בקשה לקבלת
המלגה לוועד ההתאחדות/ועדת מלגות ,באמצעות 'טופס הגשת בקשה למלגה ,'2018
הנמצא בקישור. https://goo.gl/oWDZDe :
 .4זכאות למלגה מותנית בהגשת תוכנית השתתפות במרוצים בינלאומיים בשנת  .2019מרוצים
המזכים במלגה הם מרוץ בודד לתואר ו/או סדרה של מרוצים בינלאומיים.
 .5מלגה לספורטאי בודד לא תעלה על סך  33%מתקציב המלגות הכללי.
 .6ספורטאי אשר עמד בקריטריונים וקיבל מלגה ,יתרום  10שעות בפעילות התנדבותית של
התאחדות המכוניות והקארטינג ,בהתאם למטרות ההתאחדות ,במהלך שנת .2019
 .7בכל האמור לעיל ,הכתוב בלשון זכר ,הוא מטעמי נוחות בלבד ולכן ההתייחסות היא לזכר
ולנקבה.

מסמכים נדרשים
 .1צילום ת.ז .כולל ספח
 .2צילום רישיון נהיגה ספורטיבית
 .3פירוט 'ספורטאי פעיל' כולל פרטי מרוץ אחד ,לפחות ,בו השתתף בין השנים 2015-2018
 .4אישור הרשמה למרוץ בינלאומי בודד לתואר "אליפות עולם" ו/או סדרה של מרוצים בינלאומיים
בשנת  ,2018בו השתתפו לפחות  20כלי רכב מלפחות  3מדינות שונות
 .5פרטי המרוץ הבינלאומי בשנת  ,2019בו מתכוון המועמד להשתתף
 .6אישור מגורם/מים בו קיים המועמד פעולות הפעלה ,הדרכה ,הנגשת הספורט המוטורי ,כולל ציון
כי הפעילות התקיימה בהתנדבות ללא קבלת תמורה וציון המועדים והמקומות

