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הסבר והנחיות להגשת בקשה לקבלת זכאות להשתתפות
בתחרויות בינלאומיות של ארגון INAS
(כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה)

ספורטאי ,הורה ,מנהל ,מאמן שלום,
אנא קרא בעיון את ההנחיות ופעל על פיהן.
על מנת להשתתף בתחרויות בינלאומיות של ארגון  INASיש לקבל אישור זכאות מהארגון.
תהליך קבלת הזכאות הנו חד פעמי .אישור הזכאות הנו לצמיתות מרגע קבלתו.
כחלק מההכנות לקראת יציאת משלחת למשחקי העולם של ארגון  INASאשר ייערכו בין התאריכים
 21אוקטובר  21 -אוקטובר  ,1021בעיר בריסבן ,אוסטרליה ,אנו מתחילים בתהליך רישום ספורטאים לצורך קבלת
זכאות.
אין בחוזר זה משום התחייבות מצד העמותה ליציאת המשלחת כולה או חלקה למשחקי העולם  9102ובכל מקרה הדבר
מותנה בתקציב אשר יעמוד לרשות העמותה לצורך מטרה זו.
מטרת חוזר זה ,למסור מידע ,הנחיות ודגשים בנוגע לתהליך קבלת הזכאות.
 .2מידע כללי
א .תשומת לב מגיש הבקשה ל"נוהל הגשת מועמדות ספורטאי לקבלת זכאות בארגון  ,"INASהמפורסם באתר
האינטרנט של העמותה ,אשר הוא המחייב לכל דבר ועניין (הנוהל מפורסם באתר העמותה ובמקביל נשלח לכל
המסגרות הפעילות בעמותה).
ב.

חשוב להדגיש ולציין כי קיימות  3קטגוריות לאבחנה בין הספורטאים ולכל קטגוריה קיים נוהל הגשת מועמדות
שונה לצורך קבלת זכאות מארגון .INAS
הערה" :נוהל הגשת מועמדות ספורטאי לקבלת זכאות בארגון  "INASעבור  3הקטגוריות מצורף למסמך זה.

ג.

להלן רשימת  3הקטגוריות לאבחנה בין הספורטאים:
גII1 - Intellectual Impairment .2.
גII2 - Athletes with a more significant impairment (Down Syndrome( .1.
גII3 - Athletes with High Functioning Autism .3.

ד.

לאור לוח הזמנים הקצר אשר עומד לרשותנו מול הוועדה המארגנת של המשחקים ,לצורך רישום
ספורטאים להשתתפות במשחקי העולם ,יש להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים והנדרשים לצורך תהליך
קבלת אישור זכאות מארגון  ,INASוזאת עד לתאריך  92נובמבר  ,9102שעה ( 09:11להלן " -היום הקובע
והשעה הקובעת").

ה.

מסמכים אשר יוגשו לאחר מועד זה יטופלו בהתאם לנוהל הקבוע ,אך בכל מקרה הספורטאי לא יוכל להשתתף
במשחקי העולם אשר ייערכו באוקטובר  .1021קבלת הזכאות של הספורטאי במידה ותתקבל תאפשר לו
להשתתף בתחרויות בינלאומיות במועדים אחרים.

ו.

בשלב ראשון יעבור הספורטאי את הליך קבלת הזכאות בהתאם ל"נוהל הגשת מועמדות ספורטאי לקבלת זכאות
בארגון  "INASשל העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל.

ז .הליך הזכאות והרישום ב  INASיעשה על ידי העמותה.
עלות דמי חבר שנתיים לכל ספורטאי ב  INASהינם  57דולר.
בשלב זה העמותה תישא בעלות הרישום של הספורטאים אשר ירשמו ל  INASבמהלך שנת .1022
ח.

בכפוף לרישומו של הספורטאי (קבלת זכאות  )INASתיבחן הבקשה להשתתפות במשחקי העולם בהתאם
לקריטריונים של העמותה (ס'  1להלן) והקריטריונים הקבועים של הוועדה המארגנת.

11

https://inas.org/

 .1תנאים מקדמיים להגשת מועמדות להשתתפות במשחקי העולם:
א .ספורטאי אשר השתתף בתחרויות במסגרת העמותה בשנתיים אשר קדמו למועד הגשת הבקשה ,קרי בעונות
הפעילות .1026125 ,1025122
הערה :לפחות שתי תחרויות בעונת פעילות כאשר אחת מהן חייבת להיות תחרות גמר.
ב .גיל הספורטאי יהיה  22ומעלה במועד משחקי העולם ,קרי ,בתאריך .21.20.21
ג .ספורטאי אשר ברשותו דרכון ישראלי.
ד .ספורטאי אשר ברשותו אישור רפואי (בדיקת מאמץ 1ארגומטריה) בתוקף במועד הגשת הבקשה (במידה ותאושר
ההשתתפות במשחקי העולם ,אזי על הספורטאי יהיה להמציא אישור רפואי בתוקף עד ליום .)32.20.21
ה .להלן תנאים ייעודיים לענפי הספורט:
ה - 2.ענף אופניים  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית) .תנאי סף מקצועיים יפורסמו בהמשך.
ה - 1.ענף אתלטיקה  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית)( II2 ,תסמונת דאון)( II3 ,אוטיזם).
לכל אחת מהקטגוריות קיימים תנאי סף מקצועיים (ראה מסמך מצורף) ,לרבות בתחרויות ראווה.
הערה :ספורטאי אשר עומד בקריטריון במקצוע אחד ,רשאי להשתתף במקצועות נוספים גם אם
אינו עומד בקריטריון (זמן1מרחק) הנדרש למקצוע הנוסף בו הוא מעוניין להתחרות .יש לציין כי הרישום
למקצוע נוסף כפוף לאישור הוועדה המארגנת.
ה - 3.ענף טניס  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית)( II2 ,תסמונת דאון)( II3 ,אוטיזם) ומשחק
ברמת יכולת גבוהה במגרש שלם .תנאי סף מקצועיים ואופי התחרות (תחרותי1ראווה) יפורסמו בהמשך.
ה - 4.ענף טניס שולחן  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית)( II2 ,תסמונת דאון)( II3 ,אוטיזם)
ומשחק ברמת יכולת גבוהה .תנאי סף מקצועיים ואופי התחרות (תחרותי1ראווה) יפורסמו בהמשך.
ה - 7.ענף שחייה  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית)( II2 ,תסמונת דאון)( II3 ,אוטיזם).
תנאי סף מקצועיים ואופי התחרות (תחרותי1ראווה) יפורסמו בהמשך.
ה - 6.ענף כדורסל  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית).
הערה :קבוצת הכדורסל חייבת להיות ברמה מקצועית גבוהה.
ה - 5.ענף כדורגל (קטרגל  7שחקנים)  -רישום ב  INASבקטגוריה ( II1לקות שכלית).
הערה :קבוצת הכדורגל חייבת להיות ברמה מקצועית גבוהה.
הערה:
ספורטאים בקטגוריה ( II3אוטיזם בתפקוד גבוה) יתחרו במתכונת של תחרויות ראווה (בהן תוענקנה מדליות) .יחד עם
זאת הוועדה המארגנת הודיעה כי במידה ויהיה מספר גבוה של ספורטאים בקטגוריה זו ,ייתכן ותחרויות הראווה יוחלפו
לתחרויות במתכונת רגילה.
.3

טפסי בקשה להגשת מועמדות למשלחת למשחקי העולם  1021יישלחו לספורטאים אשר יקבלו
את אישור הזכאות מארגון  INASויעמדו בתנאי הסף המקצועיים לענף הרלוונטי ,כפי שיקבעו ע"י הוועדה
המארגנת של המשחקים.

 . 4עלות השתתפות ב משלחת
העלות המשוערכת לספורטאי הנה מעל  7,700דולר (העלות כוללת :טיסות ,מלונות ,כלכלה ,הסעות ,ביטוחים ,ביגוד
ייצוגי  ,ציוד וביגוד ייעודי ,אבטחה ועוד).
העמותה סבורה כי יהיה בידיה האפשרות לגייס מחצית מהסכום הכללי הנדרש ,ממקורות ציבוריים ופרטיים ( בסיוע
בני משפחות הספורטאים) ולכן דמי השתתפות העצמית לכל ספורטאי נקבעה ע"ס  1,700דולר .
מועד תשלום דמי ההשתתפות יפורסם בהמשך.
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