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 להשתתפות  /יותמועמדות ספורטאיםל בקשהלהגשת הסבר והנחיות 
 5102משחקי העולם לספיישל אולימפיקס משלחת ב

 )כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה(
 

 יקר שלום,  ,הורה, מנהל, מאמן
 אנא קרא בעיון את ההנחיות ופעל על פיהן.

 
 , בלוס אנג'לס, ארה"ב.2102אוגוסט  2 -יולי  22משחקי העולם של ארגון ספיישל אולימפיקס ייערכו בין התאריכים 

 המשלחת.. טרם נקבעה העיר המארחת של 2102יולי  22 -יולי  20בין התאריכים המארחת עיר ב המשלחת תתארח
 . 5102או חלק ממנה למשחקי העולם ליציאת המשלחת  מצד העמותהאין בחוזר זה משום התחייבות 

 .תקציב אשר יעמוד לרשות העמותהבההשתתפות במשחקים מותנית 
ודגשים למילוי והגשת  וכן לתת הסברים, הנחיותראשוני על  יציאת המשלחת לחו"ל  מטרת חוזר זה, למסור מידע

 מועמדות.ל הבקשהטפסי 
 
  מידע כללי. 0
 

למשלחות לחו"ל", המפורסם באתר האינטרנט  /קבוצותתשומת לב מגיש הבקשה ל"נוהל בחירת ספורטאים .א
לח לכל ובמקביל נש 2102חודש אוגוסט פורסם בשל העמותה, אשר הוא המחייב לכל דבר ועניין )הנוהל 

 המסגרות הפעילות בעמותה(.

למשלחת בחו"ל", של  /קבוצות"נוהל בחירת הספורטאיםירת הספורטאים יעשה בכפוף ועפ"י הליך בח .ב
 פיקס ישראל.עמותת ספיישל אולימ

על אף האמור והמצוין בנוהל, ספורטאי אשר ייבחר להיכלל במשלחת, בחירתו תהיה "על תנאי" עד  .ג
באפשרות ראשי המשלחת לנפות ספורטאי בכל שלב מרגע בחירתו ועד היציאה  ליציאת המשלחת לחו"ל.

 לחו"ל, מכל סיבה שתמצא כמוצדקת ע"י ראשי המשלחת.

 הגשת הבקשה בהיבט הטכני, ומטרתן  ןדגשים מסוימים הקשורים לאופ ההנחיות בחוזר זה נועדו לתת .ד
 למנוע טעויות, העלולות להביא לפסילת הבקשה.

והפרטים  את כל המסמכיםהכוללת ברורה, ות, לרבות הגשת בקשה מסודרת והנחיהמילוי מדוקדק אחר  .ה
הנוהל לבחירת להעלאת הבקשה להמשך התהליך עפ"י סף מהווה תנאי  ,הנדרשים בטפסי הבקשה

 הספורטאים.

, מלבד הסעיפים לא יתקבל טופס בקשה הממולא בכתב יד. בשום מקרה יש להגיש את הבקשה מודפסת .ו
 בהם נדרש לבצע "הקף בעיגול", ו/או במקומות בהן נדרשת חתימה.

וי אנו שואפים להמעיט ככל שניתן בפסילת בקשות מסיבות טכניות, יחד עם זאת, בכוונתנו להקפיד על מיל .ז
 כל הדרישות.

  ,01.2.01, תאריך ראשוןמועמדות יתקיים ביום ל הבקשההגשת טפסי מילוי ומפגש הדרכה והסבר בנושא  .ח
 טענות כלשהן בנוגע לאי הבנת הנדרש בחוזר זה. תתקבלנהלאחר מפגש זה לא  במכון וינגייט. 00:11בשעה 

 נו חסוי ואינו לפרסום.בטפסי הבקשה הכל המידע אשר יופיע   .ט

 ימים (. 02)סה"כ  2102אוגוסט  2ותשוב לישראל בתאריך  2102יולי  20תצא לארה"ב בתאריך המשלחת  .י

נעשה כמיטב יכולתנו לספק אוכל כשר לספורטאים הדתיים ושומרי המסורת במשלחת )מותנה בבקשה  .יא
כמו כן,  כשר.מראש של הספורטאי או איש הקשר מטעמו(, אך לא נוכל בשלב זה להתחייב להספקת אוכל 

ה את כל שבשלב זה אין ביכולתנו להתחייב כי הספורטאים לא יידרשו לנסיעה או תחרות בשבת. נע
וליתר ות הזמנים שנקבעים לנו לוחהמאמצים למצוא חלופות במידה ואירוע או נסיעה יתקיימו בשבת. 

 .המשלחות אינם פתוחים למו"מ מול המארגנים. אנא תשומת ליבכם לסוגיית השבת מראש

 ורטאי המשלחת יבוטחו בביטוח נסיעות, הכולל: ביטוח רפואי )כולל בזמן התחרויות(  ומטען.ספ .יב

 הענף. רכזיחויב להגיע לכל האימונים כפי שייקבעו ע"י ספורטאי שייבחר להיכלל במשלחת  .יג

( במכון וינגייט, לכל חברי המשלחת, 0יתקיים מחנה אימון סגור )מס'  2102פברואר  2-7בתאריכים  .יד
 .נה חובה ומהווה תנאי להמשך היכללות הספורטאי במשלחתוההשתתפות בו ה

( במכון וינגייט, לכל חברי המשלחת, 2יתקיים מחנה אימון סגור )מס'  2102מאי  8-9בתאריכים  .טו
 .נה חובה ומהווה תנאי להמשך היכללות הספורטאי במשלחתוההשתתפות בו ה

שתתף בתחרויות )מוקדמות וגמר( אשר תקיים העמותה ספורטאי שייבחר להיכלל במשלחת יהיה חייב לה .טז
והשתתפות זו מהווה תנאי להשתתף במשחקי העולם,  בענף בו הוא ייבחר, 2102/02במהלך עונת הפעילות 

 ) דרישות ההשתתפות עפ"י המצוין בנוהל בחירת ספורטאים למשלחות לחו"ל(. להמשך היכללותו במשלחת

במהלך  ,בדיקת מאמץ -בדיקה רפואית להמציאבמידה והמועמד ייבחר להיכלל  כספורטאי במשלחת, יחויב  .יז
 (.תקופת ההכנות של המשלחת בארץ )תשלום הבדיקה ע"י הספורטאי

אישורים טפסים ו/או ההכל חובה להגיש גם את  ,מועמדותל הבקשהטפסי בעת הגשת יובהר ויודגש כי  .יח
מהווה דרישה זו כאשר הם מלאים וחתומים כנדרש. , של משחקי העולם המארגנתהנדרשים ע"י הוועדה 

 .התהליך עפ"י הנוהל לבחירת הספורטאיםלהעלאת הבקשה להמשך סף הכרחי תנאי 
 טפסים אלו ישלחו אליכם ויפורסמו באתר העמותה, במהלך חודש מאי.

 , חמישיבמכון וינגייט, עד ליום  בקשת המועמדות חייבת להגיע למזכירות עמותת ספיישל אולימפיקס .יט
 "היום הקובע והשעה הקובעת"(. -)להלן  05:11, בשעה 5101 יולי 10



 

 

 
 הגדרת ספורטאי הרשאי להגיש בקשת מועמדות. 2
 

למשלחות בחו"ל" של  /קבוצותספורטאי העונה על הקריטריונים המופיעים ב"נוהל בחירת ספורטאים .א
 עמותת ספיישל אולימפיקס ישראל.

 .במועד הגשת הבקשה )עפ"י חוק הספורט(אישור רפואי בתוקף ספורטאי אשר ברשותו  .ב

 תנאים מחייבים נוספים בענפים הבאים:ספורטאי העומד ב .ג
 .ג' 8בהתאם לטבלת קטגוריות בסעיף  המקציםבאחד ספורטאי אשר התחרה  -נף האופניים בע - 0ג.
 .ב' 8המקצועות בהתאם לטבלת קטגוריות בסעיף ספורטאי אשר התחרה באחד  -בענף האתלטיקה  - 2ג.

  unified שתתף בליגתאשר מ)להלן: השותף(  unified -ספורטאי ס.א וספורטאי  ה  -בענף הבאולינג  - 3ג.        
 .01בנוסף, ראה סעיף ממחזורי הליגה.  91% -וישתתף בלא פחות מ  2103/02 הפעילות בעונת             

 במגרש שלם. אשר התחרה 2ספורטאי ברמת יכולת  -נף הטניס בע - 2ג.

 תחרות ב )להלן: השותף( אשר השתתף unified -ס.א וספורטאי  ה ספורטאי  -בענף קיאקים  - 2ג.
        unified 00. בנוסף, ראה סעיף. 

 .א' 8בהתאם לטבלת קטגוריות בסעיף  המשחיםספורטאי אשר התחרה באחד  -בענף השחייה  - 6ג.
 
 היבטים טכניים בהגשת הבקשה. 3
 

  בענפים אתלטיקה ושחייה רקענף ספורט אחד בלבד!!! בקשת מועמדות של ספורטאי, לניתן להגיש  .א
 (.8)ראה רשימת קטגוריות בסעיף  קטגוריה אחת בלבד !!!ל

 ( בענפים אתלטיקה ושחייה( )או יותר מקטגוריה אחתאחד ספורט יותר מענף מועמדות להגשת בקשה עבור                
 ולא תינתן אפשרות ערעור על החלטת הפסילה. הבקשה הבקשה כבר בשלב בדיקת תקינותגרום לפסילת ת               

 .יח'( 0בלבד + כמפורט בסעיף  A)טופס   מועמדותל חייב להגיש בקשה unified -ה ספורטאי  .ב
 ניתן להגיש במסירה אישית במזכירות העמותה, או לשלוח בדואר רשום )לכתובת:  טפסי הבקשהאת  .ג

קובץ מצורף( לכתובת: או לשלוח במייל )ב ,(22912ספיישל אולימפיקס, מכון וינגייט, מיקוד 
info@soi.org.il. 

 .תיבדקבקשה אשר תגיע בפקס לא תתקבל ולא אין לשלוח בפקס. 
יש לשלוח בדואר ו/או למסור במסירה  תמונות הספורטאיתשומת לבכם, כי למרות האמור בסעיף זה, את 

 אישית במזכירות העמותה )אין לשלוח בפקס או במייל(.
תאריך  נובדואר רשום, כאשר ה"יום הקובע" הניתן לשלוח את הבקשה  -' יט 0על אף האמור בסעיף  .ד

משלוח הבקשה )כפי שמופיע על המעטפה(, כלומר: ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום ב"יום הקובע" 
 ולא יאוחר ממועד זה.

ג'(  3בקשה אשר תגיע לאחר היום הקובע והשעה הקובעת )אלא במידה ונשלחה בדואר רשום כאמור בסעיף  .ה
 דון.לא תי בקשת מועמדותו של הספורטאי לא תתקבל, וכפועל יוצא מכך,

אוגוסט  01לאחר תאריך בקשה אשר תישלח בדואר ותגיע למזכירות העמותה  -ג'  3על אף האמור בסעיף  .ו
 , לא תתקבל, וכפועל יוצא מכך, בקשת מועמדותו של הספורטאי לא תידון.2102

(. לא תתקבלנה 172-2002872הבקשה במזכירות העמותה )טפסי באחריות שולח הבקשה לוודא קבלת  .ז
 .מידה ולא נעשה וידוא כי אכן הגיעובקשה בטפסי הת לעניין אי הגעת טענו

באמצעות משלוח דואר ו/או  -, בכתב בנושא הגשת הבקשהעם מזכירות העמותה יש לנהל  כל תכתובת  .ח
 דואר אלקטרוני, ו/או פקס.

 מזכירות העמותה ו/או מי מבעלי התפקידים בעמותה יהיו רשאים לשלוח למגיש הבקשה כל הודעה .ט
 באמצעות דואר אלקטרוני או פקס, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו בטופס הבקשה.

יש לצלם את הבקשה על כל נספחיה, ולהשאיר עותק אצל מגיש הבקשה. לא יוחזרו למגיש הבקשה טפסים  .י
 ו/או מסמכים אשר הועברו למזכירות העמותה במסגרת בקשת המועמדות.

חלקים, יש להיצמד לנוסח המדויק  בקשה, או להשמיט מהםטפסי  האין לשנות בשום פנים ואופן את  .יא
 הנדרש.

 חובה למלא את כל הנדרש ללא יוצא מן הכלל, ובמקרה ואחת השאלות אינה רלוונטית לספורטאי,  .יב
 חל". -יש לסמן "לא 

, ולא טופס מתחרויות קודמות 2102נה על טופס המתאים למשחקי העולם יש להקפיד שהבקשה המוגשת ה .יג
 שנים קודמות.מו/או 

לא תתאפשרנה השלמות יזומות של תשומת לב מופנית לממלא הבקשה, כי בניגוד לנהוג בשנים קודמות,  .יד
ומועמדותו של הספורטאי לא מועד הגשת הבקשה יגרום לפסילת הבקשה חוסר מסמכים בעת . מסמכים

 .תידון

עפ"י  רשאית לפנות אל מגיש הבקשה להשלמת פרטים/מסמכים שונים עמותת ספיישל אולימפיקס .טו
 החלטתה.

בדיקה , תיבדק 2102יולי  07לתאריך ', בקשה אשר תגיע למזכירות העמותה עד די 3על אף המצוין בסעיף  .טז
המזכירות ניתן יהיה לבצע השלמת מסמכים, אך בשום  ממצאי ועפ"י  מספר ימיםתוך טכנית מקדמית 

 .02:11, בשעה 2102 יולי 30מקרה לא תתאפשר השלמתם לאחר תום מועד הגשת הבקשות, קרי, תאריך 

 .לא תינתן אפשרות ערעור על החלטת הפסילהעל בקשות שתיפסלנה כתוצאה מהיבט טכני,  .יז

 (.Dבמידה ומוגשת בקשת מועמדות בענף קבוצתי, חובה לצרף את "טופס בקשת מועמדות לקבוצה" )טופס  .יח
 : טופס זה אינו בא במקום טופס הגשת מועמדות אישית עבור כל ספורטאי בקבוצה.הערה
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 לוח זמנים של המשלחת )ייתכנו שינויים(. 2
 

  .לעיר המארחת ונסיעהס/ארה"ב, אנג'לאביב ללוס -טיסה מתל   -               20.7.02
  .פעילות בעיר המארחת עפ"י תכנית המארחים   -      20.7-22.7.02

 האולימפיים. טקס פתיחת המשחקיםסיום פעילות בעיר המארחת.    -               22.7.02
 .וגמרים מוקדמות -תחרויות    -       26.7 -2.8.02
 .טקס סיום   -                 2.8.02
 .טיסה חזרה לישראל   -                 3.8.02
  .נחיתה בישראל   -                 2.8.02

 
 במשלחתוהצוות מכסת הספורטאים . 2
 

אנשי צוות כמפורט בטבלה להלן )בכפוף לשינויים במידה ויתקבלו מהוועדה  20ספורטאים  +  21המשלחת תמנה 
ר תום המארגנת של משחקי העולם, ו/או בכפוף לשינויים עפ"י החלטת הנהלת ספיישל אולימפיקס ישראל, גם לאח

 או לאחר מועד בחירת הספורטאים ו/או הצוות(:מועד הגשת בקשות המועמדות ו/
 

 קטגוריות מכסת צוות הערות ספורטאיות מכסת מכסת ספורטאים ענף
  3 0ג.  2ראה סעיף  2 2 אופניים

 2 2ג.  2ראה סעיף  2 2 אתלטיקה

 - 0קטגוריה 
 ספורטאית 0ספורטאים  +  2

 - 5קטגוריה 
 ספורטאית 0ספורטאים  +  2

 0+0 (u) (u) 0+0 באולינג

Unified בלבד 
 3ג.  2 ראה סעיף

 01+ סעיף 
0 

 

  0  0 0 בוצ'ה

  0 2ג.  2ראה סעיף  0 0 טניס

  3 9ראה סעיף   01 כדורגל

  3 9ראה סעיף   01 כדורסל

 0+0 (u) (u) 0+0 קיאקים

Unified בלבד 
 2ג.  2סעיף  ראה

 00+ סעיף 
0 

 

 0 6ג.  2ראה סעיף  2 2 שחייה

 - 0קטגוריה 
 ספורטאית 0ספורטאי +  0

 - 5קטגוריה 
 ספורטאית 0ספורטאי +  0 

 -שחייה 
 מים פתוחים

0 0  0 
 

  *** 00 21סה"כ  01 10 סה"כ
 

1=  0 - )מלווה( מאמנת, 2 -, סגן ראש משלחת 0 -*** ראש משלחת   
 
 :דגשים אודות טפסי הבקשה. 6
 

 Aטופס 
 

)פרטיים אישיים של המועמד( עבור כל ספורטאי שהוא  Aבאחריות הורה/מנהל/מאמן להגיש את טופס  .א
מוצא לנכון להיות מתאים כמועמד למשלחת עפ"י הקריטריונים המפורסמים בנוהל בחירת ספורטאים 

 בענפים אישיים או בנוהל בחירת קבוצות/ ספורטאים בענפים קבוצתיים.
 .www.soi.org.ilהנוהל מפורסם באתר עמותת ספיישל  אולימפיקס ישראל  

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ללא יוצא מהכלל. .ב

 במידה ונדרש( בו הספורטאי מועמד למשלחת.אחת יש לציין ענף ספורט אחד בלבד )+ קטגוריה  .ג

הפנים, לפני תום מועד יש לדאוג להוצאת דרכון במשרד במידה ואין ברשותו של המועמד דרכון,  -מספר דרכון  .ד
 .הגשת הבקשה, ולציין את מספרו בטופס הבקשה

 .2106, דרכונו של המועמד יהיה בתוקף לפחות עד לחודש ינואר במועד הגשת בקשת המועמדותיש לוודא כי  .ה

 גרום לפסילת הבקשה.יללא חתימה  טופס. ממלא הטופס( של במידה וקיימת חובת חתימה )+ חותמת .ו
 
 

http://www.soi.org.il/


 

 

 
 

                                                                                                                                                                 
 Bטופס 

 
)פרופיל הספורטאי והמלצת מאמן( עבור כל B באחריות האדם הקרוב ביותר למועמד להגיש את טופס  .א

ספורטאי שהוא מוצא לנכון להיות מתאים למשלחת כמועמד למשלחת עפ"י הקריטריונים המפורסמים 
 בנוהל בחירת ספורטאים בענפים אישיים או בנוהל בחירת קבוצות/ ספורטאים בענפים קבוצתיים.

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים ללא יוצא מהכלל. .ב

 (.21חובה למלא את המלצת המאמן )סעיף  .ג

 גרום לפסילת הבקשה.יללא חתימה  טופס. ממלא הטופסחובת חתימה )+ חותמת( של  .ד
                                                                                                                                           

 Cטופס 
 

 על שני חלקיו.  Cחובה כי הורה / אפוטרופוס ימלא את טופס  .א

 לפסילת הבקשה. יגרום בו תחסר חתימה באחד מחלקיו . טופס חובת חתימה על שני חלקי הטופס .ב

 
 כדורגל, כדורסל(  -ספורט קבוצתי קבוצה בענף )רק במידה והבקשה מוגשת עבור   Dטופס 

 

 ללא יוצא מהכלל.חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס  .א

 מאמן הקבוצה.חובת חתימה של  .ב

 + חותמת. מנהל המסגרתחובת חתימה של  .ג
 
 רשימת מסמכים אשר יש לצרף לבקשה. 7
 

 תמונות פספורט צבעוניות )ראה נספח להנחיות צילום(.  2 .א

 ויש(.דלעיל, סעיפים קטנים ד', ה'( + צילום ויזה לארה"ב )במידה  6ף צילום דרכון בתוקף )כמצוין בסעי .ב
 )עפ"י חוק הספורט(. חתום ע"י רופא ספורטג.   טופס אישור רפואי בתוקף למועד הגשת הבקשה,        

 הועבר למזכירות העמותה במהלך השנה האחרונה, אין חובה לצרפו שנית, אך  והאישור: במידה הערה             
 .בתוקףנמצא במזכירות והנו באחריות מגיש הבקשה לוודא כי האישור              

 '. חי 0בסעיף  עפ"י המצויןכל טפסי הוועדה המארגנת ד.         
 

בהיעדר מסמכים אלו או אחד מהם, תיפסל מועמדותו של הספורטאי כבר בשלב  - לתשומת לב מגיש הבקשה
 .ולא תינתן אפשרות ערעור על החלטת הפסילהבדיקת תקינות הבקשה, 

 
  טבלת קטגוריות. 8 

 
 :שחייה ענף .א

 

Category Event(s) Selection 

Category 1 

 

25m freestyle, 25m backstroke 

 

Category 2 

 

25m butterfly, 25m breaststroke, 50m butterfly, 50m breaststroke, 

50m freestyle, 50m backstroke, 100m freestyle 

 

 :אתלטיקהענף  .ב

 

Category Track Event(s) Selection Field Event(s) Selection 

Category 1 

 

100m walk 

 
      Softball throw, Standing long jump 

Category 2 

 
100m run, 400m run Long jump, Shot put 

 



 

 

 

 :ענף אופניים .ג

   5K Road Race 

  10K Road Race 

  15K Road Race 

  25K Road Race 

5K Time Trial 

  10K Time Trial                                                

 

 קבוצתי קבוצות גיל בענף. 9

 
 : בענפים כדורגל וכדורסל ,קבוצותאת ה קבוצות גיל הספורטאים המחייבותשלוש להלן 

8-02 

06-20 

 ומעלה 22

 .באותה קבוצה מקבוצות גיל שונותחל איסור על שילוב ספורטאים 

 

 גיל בענף הבאולינגוקבוצות מין . 01

 

  ףשות unifiedבליגת להגיש מועמדות היות ואין  ראשי ואינ( 0)קבוצת גיל  8-02ספורטאי בגיל  .א
  .באותה קבוצת גיל)שחקן ה.כ.י( 

 כאשר השותף שלו ייבחר לאחר בחירתו,  להגיש מועמדות  ירשא( 2)קבוצת גיל  06-20ספורטאי בגיל  .ב
 הגיל.עפ"י הקריטריון בהתאמה לקבוצת 

תבוטל ולא ישתתף הספורטאי ה שותף מתאים עפ"י קריטריון הגיל, מועמדות : במידה ולא יהיהערה
 בהגרלה לבחירת ספורטאי המשלחת. 

 לא תהיה זכות ערעור על החלטה זו.

שר השותפה שלה תיבחר לאחר , כאלהגיש מועמדות רשאית( 2)קבוצת גיל  06-20בגיל ת ספורטאי .ג
 עפ"י הקריטריון. ,בחירתה

במידה ולא תהיה שותפה מתאימה עפ"י קריטריון הגיל, מועמדות הספורטאית תבוטל ולא : הערה
 תשתתף בהגרלה לבחירת ספורטאי המשלחת. 

 לא תהיה זכות ערעור על החלטה זו.

לאחר  ייבחר ושל כאשר השותף ,להגיש מועמדות רשאי( 3)קבוצת גיל ומעלה  22בגיל ספורטאי  .ד
 .3לקבוצת הגיל הפנימית בקבוצה בהתאמה עפ"י הקריטריון , ובחירת
במידה ולא יהיה שותף מתאים עפ"י קריטריון הגיל, מועמדות הספורטאי תבוטל ולא ישתתף : הערה

 בהגרלה לבחירת ספורטאי המשלחת. 
 לא תהיה זכות ערעור על החלטה זו.

לאחר  יבחרת השל פהכאשר השות ,להגיש מועמדות תרשאי( 3)קבוצת גיל ומעלה  22בגיל  תספורטאי .ה
  .3לקבוצת הגיל הפנימית בקבוצה בהתאמה עפ"י הקריטריון , הבחירת
במידה ולא תהיה שותפה מתאימה עפ"י קריטריון הגיל, מועמדות הספורטאית תבוטל ולא : הערה

 תשתתף בהגרלה לבחירת ספורטאי המשלחת. 
 לא תהיה זכות ערעור על החלטה זו.

 , שמורה הזכות ה' -'בותבוטל השתתפות של ספורטאי/ת כמצוין בהערות בסעיפים במידה  .ו
בכל דרך, לקבוע מומחה הספורט, חבר הנהלת העמותה/מ"מ מנכ"ל/מנהל ספורט ארצי ולל

 הגיל המחייב. עפ"י קריטריוןוזאת ת /אחר /ת אשר ישתתף במשלחת עם שותף/הת אחר/ספורטאי
 

 
 קיאקיםקבוצות גיל בענף . 00

 
 : הזוגות עבור הרכב המומלצות((, unifiedוהשותפים )ספורטאי קבוצות גיל הספורטאים שלוש להלן 

8-02 

06-20 

 ומעלה 22

 (.unifiedספורטאי ס.א והשותף )מקצועית דומה של יכולת חלה חובה ל



 

 

 
 
 

 5102לוס אנג'לס, ארה"ב  למשחקי העולם,משלחת הלוח זמנים לבחירה והכנת 

 
  .: ייתכנו שינויים בלו"ז מסיבות שאינן תלויות בנוהערה

 
 1/2/01 - של  יסבוק, בדף הפיפרסום הודעה להגשת בקשות למועמדות ספורטאים )באתר העמותה

 .(פעילותרשומות כה ובאמצעות דוא"ל לאנשי הקשר במסגרותהעמותה 

 01/2/01 -  במכון וינגייט( 07:11בשעה מפגש הדרכה והסבר בנושא הגשת טפסי המועמדות )המפגש יתקיים. 

 10/0/01 -  מועד סיום הגשת הבקשות למועמדות )במזכירות העמותה( - 05:11שעה. 

 01/1/01 -  ,באמצעות דואר ישראלמועד אחרון להגעת בקשות למועמדות. 

 01/1/01 - באתר  ,סיום הליך בדיקת הבקשות, פרסום שמות הספורטאים אשר ישתתפו בהגרלה

העמותה, ושליחת הודעות אישיות למועמדים ולאלו אשר נפסלה מועמדותם )באמצעות דוא"ל למגיש 

 .הבקשה בשם הספורטאי(

 00/1/01 - 51/1/01  אפשרות להגשת בקשות ערעור )במזכירות העמותה( - 05:11שעה. 

 52/1/01 - סיום הליך הטיפול בבקשות הערעור. 

 10/1/01 - פרסום באתר העמותה של רשימת )באמצעות דוא"ל( מתן תשובות למערערים ,

 .אשר ישתתפו בהגרלה הסופיתהספורטאים 

 5/2/01 - )הגרלה לצורך קביעת הרכב המשלחת )ההגרלה תיערך במכון וינגייט. הודעה תצא בנפרד 

 50/01/01   -  ספורטאים + הורים )הפגישה תתקיים במכון וינגייט. הודעה צוות +  -פגישת משלחת

 בנפרד( תצא

 
 -)מועדי האימונים ומיקומם תחילת אימונים ענפיים של ספורטאי המשלחת  נובמברהחל מחודש 

 עפ"י החלטת מנהל הענף(

 2-0/5/02 - ( 0מחנה אימון סגור)( במכון וינגייט + פגישת הורים בסיומו )הודעה תצא בנפרד 

 1-2/2/02 - ( במכון וינגייט + פגישת הורים 2מחנה אימון סגור ))בסיומו )הודעה תצא בנפרד 

 50/0/02 -  לארה"ביציאת המשלחת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05:11בשעה  5101 יולי 10על הבקשה להגיע למזכירות העמותה לא יאוחר מתאריך 

 


