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                    22.7.08  
         שחקני סניורים:לכבוד

  ר מועדונים"יו
  י.כ.ר ה"יו

  
  הודעה ראשונה -  התארגנות- 2009ESBCאליפות אירופה 

  
 . ESBC 2009 אליפות אירופה לסניורים כיה'שבצפראג ב תתקיים 26.6.09 – 20.6.09בתאריכים  )1
 שנים ומעלה ובעלי אישור 50חקים הינו באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם במועד פתיחת המש )2

 .רפואי תקף
 )י תקנון הארגון האירופי "עפ ( ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד )3
 .מימון ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד )4
 :גברים ונשים כדלקמן, השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל )5

  כולל50-57לאי גיל A ת גיל ייקטגור  .א
  כולל58-64גילאי ל B ת גיל ייקטגור  .ב
 .בונוס לכל משחק' כאשר לכל שנת גיל מעל תינתן נק,  ומעלה 65גילאי ל C ת גיל ייקטגור  .ג
י בראשות .כ.ה- צוות מי "בארץ ע(כל שחקן ישובץ ויצוות לזוגות ושלישיות בטרם המשחקים   .ד

 ).תחרות האחרונה בנאנט ובעיקר מה מתחרויות קודמותים כלקח– מנהל המשלחת
 השחקנים 6ובמידה ויתברג בין ) שלישיות, זוגות, יחידים( משחקים 18כ "כל שחקן ישחק סה  .ה

 . משחקי הגמר– יתחרה במסגרת המאסטרס, הראשונים בדירוג
 :מיקום המשחקים ואכסון השחקנים )6

מ " ק20 - ו15מ "ק-כ( ,  באיזור פראג–כיה 'צ מרכזי באולינג ברחבי 4 –המשחקים יתקיימו ב   .א
 .)מ מהמלון" ק110-מרחק כ( , ה'פארדוביצבו) מ מהמלון" ק90- מרחק כ( , פילזן ב )מהמלון

התחרות י מארגני " עהמלון נקבע .  בפאתי פראג TOPבמלון כל המשתתפים והאורחים ישתכנו   .ב
  . בו יתאכסנו כל המשלחות והאורחיםכמלון היחידיכים 'הצ

 . וחת בוקר בלבדלינה וארהאכסון הינו על בסיס   .ג
  משתתפים750קבעו המארגנים מכסה של עד בשל מיעוט יחסי של מרכזי באולינג ומסלולים   .ד

 תינתן ESBC -י תקנון ה"ועפ, פועל יוצא כי במידה ותהיה הרשמה מעל המכסה. לכלל המדינות
 –.!!!!! ממוצע השתתפות שחקנים בשלוש שנים אחרונותלכל מדינה מיכסת משתתפים של 

 .. )21 –נאנט , 36 –פלרמו , 10 -קופנהגן( . שחקנים22 שלנו המכסה היא עד במקרה
, כי במידה ותיקבע מכסה, כפי שהודע לכלל השחקנים בהחלטות משנה שעברה והשנה  .ה

 . לשחקנים אשר השתתפו בנאנט ובפלרמותינתן עדיפות
 :להלן עלויות למשתתפים  )7

העברות משדה התעופה : הכולל  ( רח יורו לאו170 ,  יורו לשחקן220דמי השתתפות בסך   .א
דמי חבר לאיגודים , העברות מהמלון למרכזי הבאולינג וחזרה, מסיבת פתיחה, למלון וחזרה
   )מדליות ומסיבת הסיום , תשלום עבור המשחקים , ETBF - וESBCהאירופיים 

  לילות7כ " סה20.6.09-26.6.09י תאריכי האליפות "תשלום עבור האכסון במלון עפ  .ב
 ) חדרים זוגיים 450 כמות מוקצבת של  (  **** standardבחדרים מסוג  .1

 . לחדר  יורו ללילה89 – לשבוע ימים  יורוSingle623 חדר   .א
 יורו 385. לחדר  יורו ללילה110 – לשבוע ימים יורו Double  770חדר   .ב

 !!לאדם 
 יורו 301. ילה לחדרל יורו ל129 – לשבוע ימים  יורוultiM 903חדר   .ג

  ) חדר לשלשה (  !!לאדם
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 100כמות מוקצבת של  *** ( grani בדרגת איכסון  standardבחדרים מסוג  .2

 )חדרים זוגיים
 . לחדר  יורו ללילה58 – לשבוע ימים  יורוSingle406 חדר   .א
 יורו 245. לחדר  יורו ללילה70 – לשבוע ימים  יורוDouble  490חדר   .ב

 !!לאדם 
 יורו לאדם 210. ילה לחדרל יורו ל90 –  לשבוע ימים יורוultiM 630חדר   .ג

 )חדר לשלשה ( !!
  $ 600 - 650עלות טיסה משוערת לפראג כ   .ג
 .עלויות הכרוכות בכךלילה או שניים בהתאם לתוכנית הטיסה והלתיתכן תוספת עבור לינה   .ד
 .כל הקודם זוכה. מלון מצומצמתב  Singleשימת ליבכם כי כמות חדרי   .ה
 

 .נעדכן אתכם בהמשך. סרים אשר יסייעו בנטל התשלומיםגם השנה נפעל להשגת ספונ )8
 

 

 שבו  ת" בבאולינג פ21:00 בשעה' יום ג 23.9.08מ הינו " להרשמה אצל החמועד אחרון )9
). ח העלויות "ע (  יורו לאדם100בסך " דמי רצינות " נקיים כנס הסברה לכל הנרשמים ובמהלכו ניגבה 

  052-4488191י אריה פישר .כ.ר ה"או ליו/ ו052-2503011מ    "בכל בעיה ניתן לפנות לח
 

נבדק העניין אצל המארגנים  ותשובתם כי  ניתנת , בשל פניות שחקנים לבחינת אפשרויות לינה במלון אחר )10
י המארגנים אלא מהמלון הרשמי " לבחור ללון במלון אחר אולם לא יינתנו הסעים עלכלל הקבוצההאפשרות 
 . שנבחר

  
 

לא ) ל "אנו כפופים להנחיות הביטחון של יציאת משלחות לחו( מטעם משרד החינוך בשל הוראות בטחון  )11
 . תתאפשר לינת שחקנים בנפרד מכלל הקבוצה

  
  
 

 . םנא הערכותיכ )12

  
  

  ,בברכה
  
  

  גזבר ומנהל המשלחת, ישי שמעון
 התאחדות הכדורת בישראל


