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 ספורטאים מלגות ל

 ות מטר

מכוניות ההנהיגה הספורטיבית של  המתחרים באליפות ישראל בתחום ם לספורטאי וסיוע  קידום .1

 קארטינגהו

בחו"ללהתספורטאים  עידוד   .2 בינלאומיים  במרוצים  וקארטינגשל    ,חרות  מדינת  וג  ייצו  מכוניות 

 .ישראל

נהיגהעידוד   .3 מיומנויות  הכולל  בחו"ל,  ידע  ניווטרכישת  עבודה  ,  עם   ןאות  , ושיטות  לשתף   יוכלו 

 הנהגים המתחרים בישראל.

בעזרת    ,בישראל  של המכוניות והקארטינגור רמת הנהיגה וההתנהלות של הספורט מוטורי  פיש .4

 ל. כך שיוכלו להמשיך להתחרות בחו" , םשימור המתחרים ון הבינלאומי של סיויהנ

 . בהישגיהם ממסדית והכרה, הבעת הערכה לספורטאים תמריץ יצירת .5

 

 מדיניות מתן מלגות לספורטאים מצטיינים  

 . ₪   120,000של כולל על סך  2020, לשנת םלצורך מתן מלגות לספורטאי יםהקצאת משאב

 . לעניין זההמיועד תקציב ל פוף בכ ,המלגות יחולקו על בסיס התבחינים המצ''ב

 

 שיטה 

 והשתתפותם במרוצים בחו"ל.   להישגיהם בישראלבהתאם  ,ספורטאיםהקבעו מבין יי המועמדים  .1

   .₪   120,000 הוא 2020תקציב המלגות לשנת  .2

המלגה מחולקת    .מלגות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן  במסגרת התוכנית השנתית יחולקו .3

 לנהג יחיד/צוות. 

 הגבוה ביותר. לאמת המידה בסכום בהתאם  בלבד אחת במלגהנהג יחיד או צוות יכולים לזכות  .4

 .ההתאחדותועד יעמדו להחלטת , שלא נוצלו במסגרת המלגות כספים ויוותרו במידה .5

 

 תנאי סף 

בכלי    ישראלמסגרת אליפות  , לפחות במרוץ אחד ב2020בשנת  אשר השתתף    ,פעיל  ספורטאי .1

 ומספר אפור.  תחרותי בעל הגה

 אמות מידה 

 : 2020 רועים בשנתיבהתבסס על א ,הקריטריון לבחירה .1

 מתחרים באותה קטגוריה.  4פחות כל הכאשר יש ל אליפות ישראל בדרוג שנתי שלמקום ראשון  .1.1

 אליפות ישראל. בדרוג השנתי שלמדורג ראשון  12עד גיל  מתחרה  .1.2



 , המוגדר ע"י התאחדות המקומית כאליפות ארצית . Nationalמרוץ ברמת  ,השתתפות במרוץ בחו"ל .1.3

   Nationalהמקומות הראשונים במרוץ המוגדר   3-זכיה באחד מ .1.4

 המקומות הראשונים במרוץ המוגדר אליפות אירופה )או יבשת אחרת(  3-זכיה באחד מ  .1.5

 המקומות הראשונים במרוץ המוגדר אליפות עולם.  3-זכיה באחד מ .1.6

 מתחרים.  4לכל הפחות מותנות בזכייה בקטגוריה בה יש  1.5-ו 1.4, 1.3אמות מידה  .1.7

בקטגוריה    תואר אלוףמקנה ה מלאה מרוץ אחד או יותר המהווים סדרה  –סדרת אליפות  .1.8

 ץ בודד שהוא חלק מסדרה.המתחרה, להבדיל ממרו

                    

 סכומי המלגות 
 

סכום   פעילות  מס"ד
 )בש"ח( 

 מקום ראשון בסדרת אליפות ישראל  1
 

2,000 

   פות במרוץ בחו"ל השתת 2
 

3,000 

 National ברמת חו"ל בודד בפודיום במרוץ   3
 

5,000 

או   אליפות אירופה בסדרת    בודד  פודיום במרוץ 4
 Nationalאליפות סדרת  או זכיה ב   יבשת אחרת

 
7,000 

סדרת  או זכיה ב פודיום במרוץ אליפות עולם  5
 אירופה    אליפות

 
14,000 

 

 הנוהל 

תורכב מנציג  על פי אמות המידה  לעיל ,ושיעורה הזכאים למלגהבדיקת תבצע את אשר הוועדה  .1

ויועמ"ש  , יועץ חיצוני המעורה בספורט המוטורי העולמיהוועדה המקצועית של ההתאחדות

  .ההתאחדות,

הועדה   .2 לדעתם  מסמכים    ,מהמועמדים  לדרושזכאים  חברי  הדרושים  אחרת  אסמכתא  כל  או 

                לגה של המועמד.זכאות למה להוכחת

עד וול יגיש בקשה לקבלת המלגה ,אמות המידהובתנאי הסף בומד אשר עספורטאי  .3

בצירוף כל   ,( ilaka.org@gmail.com) ההתאחדותדוא"ל באמצעות  ,ועדת מלגות/ההתאחדות

 . 12:00שעה  31/1/2021עד לתאריך  האסמכתאות לביסוס הבקשה

 https://forms.gle/aWnM7yZc45nYegQ28בקישור: המועמד ימלא טופס בקשה למלגה  .4

 מתקציב המלגות הכללי.  33%מלגה לספורטאי בודד לא תעלה על סך  .5

 

mailto:ilaka.org@gmail.com
https://forms.gle/aWnM7yZc45nYegQ28


בקריטריוספורטאי   .6 עמד  מלגהיוק  ניםאשר  של    10יתרום    ,בל  התנדבותית  בפעילות  שעות 

 . 2021, במהלך שנת אחדותתההמטרות בהתאם ל ,התאחדות המכוניות והקארטינג

 . ולנקבה  לזכר  היא  ההתייחסות  ולכן  בלבד  נוחות  מטעמי  הוא,  זכר  בלשון  הכתוב,  לעיל  האמור  בכל .7

 

 

 

 ים מסמכים נדרש

 צילום ת.ז. כולל ספח  .1

 ספורטיביתצילום רישיון נהיגה  .2

 . 2020בשנת , כולל פרטי מרוץ אחד לפחות, להשתתפות  אישור ההתאחדות .3

   .המועמדהשתתף , בו  2020פרטי המרוץ הבינלאומי בשנת  .4

 של מקצה הגמר, בה מופיע דרוג המועמד.    רשמיתטבלת תוצאות  .5

 תאריך ומסלול  בו נערך.  שם מקצה,  את שם המרוץ, הטבלה חייבת לכלול 

 קישור לאתר האינטרנט של המרוץ. .6

 

 


