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 ספורטאים ומאמנים שלום,

איגוד הטריאתלון שמח לפרט את התמיכה השנתית בספורטאים במסגרות השונות של האיגוד כחלק 

.1220מתמיכת הענף המועדף לשנת   

 פרויקט עתודה

גיא כפתורי ומיועד ו לנבוגןנבהובלת המאמנים עידו קצ ממשיך 81-14הפרויקט הנ"ל מיועד לגילאי 

 למציאת וטיפוח דור העתיד של הטריאתלון הישראלי.

מ: ייהנהכל ספורטאי בסגל   

  מפגשים של יומיים(. כולל)וכז ריום אימונים ממפגשים של  8כ 

 מחנה אימונים של הפרויקט.ן במימו סיוע כספי 

העמידה אותם אשר עמדו בקריטריונים  נערות( 4נערים ו  4) הספורטאים 8–אליפות אירופה לקדטים 

 לפי הפירוט הבא :הוועדה המקצועית יקבלו החזר 

 על הוצאות הטיסה והשהייה באליפות. ₪ 3,000של עד מימון  –מכל מין  1+2מועמדים 

 מהראשון בתחרות הקריטריון(. 4%מותנה בזמן של עד  2)מועמד  

 על הוצאות הטיסה והשהייה באליפות. ₪ 2,400מימון של עד  –מכל מין  3+4מועמדים 

 (. 8%ב 4מהראשון בתחרות הקריטריון ומועמד  6%מותנה בזמן של עד  3)מועמד 

 אחוזים בהתאמה. 5,7,9הזמנים הנ"ל, קרי  1%לקדטיות תהיה הקלה של 

 .₪ 500אשר יעלה לגמר א' יזכה בבונוס של  ספורטאי

 

 אקדמיה

 ייהנו ממימון מחנה אימונים בחו"ל של הפרויקט. בוינגייט למצוינותכלל חברי האקדמיה 

 נבחרת ישראל 

חברי נבחרת ישראל מהווים את הטריאתלטים הטובים במדינה אשר במרוץ להשגת הקריטריונים 

 להשתתפות באולימפיאדות הקרובות.

ולכן התקציב מחולק לפי הצרכים השונים של  הספורטאים בפרויקט זה נכללים במספר מסגרות תמיכה

 הספורטאים ומשימותיהם הבינ"ל.
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 –נוער 

 טיסות 2 - סגל זהב

 טיסה אחת –סגל כסף 

 בתחרות סבב אירופאי. 10טופ  המסיים/מתלספורטאי/ת  ןיינת נוספת נסיעההחזר בגין 

U23 – 

 באחת מתחרויות סבב אירופאי( 20טיסה שלישית מותנת בטופ  טיסות 3 -סגל זהב 

 באחת מתחרויות סבב אירופאי( 20)טיסה שנייה מותנת בטופ  טיסות 2 - סגל כסף

 בתחרות סבב אירופאי/סבב עולמי. 10טופ  המסיים/מתלספורטאי/ת  ןיינת נוספת  נסיעההחזר בגין 

 

 –בוגרים  עילית

 תחרות(פרסום רשימת המזנקים ל)במועד  ITUעולמי לפי דירוג  200מותנה בטופ 

 באחת מתחרויות סבב אירופאי( 20)טיסה שנייה מותנת בטופ  טיסות 2 –סגל זהב 

 טיסה אחת–סגל כסף 

 כל ספורטאי בנבחרת ייהנה מ:

  ושהייה בתחרות בינ"ל. ה( טיס)לכל  ₪ 3,000החזר של עד 

 מחנה אימונים מקומי אחד לפחותו בקפריסיןמחנה אימונים  מימוןסיוע ב 

 .אימונים ומתקנים )אצטדיון אתלטיקה,בריכה(, הסעות 

  המעטפת כוללת בדיקות והתייעצויות רפואיות,  לספורטאי. ₪ 2,000מעטפת רפואית בהיקף של

לספורט )מיועד לספורטאים אשר אינם בסגלי היחידה פיזיותרפיה, תזונה, טיפולים, עיסויים 

 אשר מקבלים את המעטפת דרך המסגרות הנ"ל(. והאקדמיה הישגי, טופ טיים

 חבר נבחרת אשר יעמוד בקריטריון לאליפות אירופה ו/או עולם יזכה למימון של מאמנו  כל

מתאמן תחת הסגל המקצועי של האיגוד, תנאי למימון  לא במידה והוא, לאליפות האישי

 (. ₪ 3,000) באליפות. (, מיקום בעשירייה הראשונה ₪ 1,500)  עליון 1/3של  הישג הוא

 

 הערות:

 ה מהתמיכה לפי הפרויקט הבכיר.זכספורטאי אשר משתייך למספר פרויקטים י 
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 ספורטאי אשר 2019-2020נכללים הספורטאים אשר עמדו בקריטריון בשנת  ישראל בנבחרת .

, 2120 –ייכנס לנבחרת לאחר שיאושר. ספורטאי שלא יעמוד בקריטריונים ב  2120יעמוד בשנת 

 .2022בשנת  ייכלללא 

  כל ספורטאי אשר יעמוד בקריטריונים אשר העמידה הועדה המקצועית להשתתפות באליפויות

 .יזכה למימון נסיעות אלו ע"י האיגודאירופה ועולם 

  לתמיכה הכספית אותה מקבל האיגוד ממנהל חלוקת הכספים אשר מפורטת במייל זה כפופה

 הספורט ולכן יתכנו שינויים במהלך השנה.

  בכל אחת מהאליפויות. 10בונוסים כספיים יוענקו למסיימים בטופ 

 ועדה שומרת לעצמה הזכות לאישור חריגים במידה ויהיו תנאים או אירועים חריגים בתחרות ה

 ן.המבח

  את רשימת התחרויות אליהן הוא מתכנן לנסוע במימון  1.3על כל ספורטאי להעביר עד ה

 לאחר מועד זה לא נוכל להבטיח את מימון הנביעות שלא דווחו. הפרויקט.

  אשר דקלה העבירה לפי הנוהל  תבצעתתאושר ע"י המנהל המקצועי והחזרת ההוצאות

וח לאחר מועד זה דו מתום הנסיעה. ייםהגשת דו"ח נסיעה עד שבוע –לספורטאים בלבד 

 .הנסיעה לא יתקבל

  כל הספורטאים בפרויקטים השונים מתבקשים לשמור את קבלות כל ההוצאות המקצועיות

ינותב לצרכים מקצועיים נוספים של הבינ"ל שלהם. במידה ויישאר עודף תקציבי הוא 

 .הספורטאים

  רק   לתחרות /מחנה אימונים יינתן -אותהחזר הוצלידיעת הספורטאים : אין כפל מימון ולכן

 .מימון לנסיעה הנ"ל מכל גורם אחר יקבל/קיבללא במידה והספורטאי 

     ישנם ספורטאים שטרם  2020בהתאם לסיכום הועדה המקצועית ובשל מגפת הקורונה בשנת
ולמרות זאת אושר להם גרייס בנבחרת עד   2021השלימו את הקריטריון הדרוש לנבחרת ל 

,יחד עם זאת אישור קבלת החזרי הוצאות כמפורט לעיל יעשה באשור יו"ר הועדה 30/6/21
 המקצועית בלבד.

 

 עידן סנדק

 מנהל מקצועי איגוד הטריאתלון
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