התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION

19.6.09
הקמת סגל מורחב -הכנה לאליפות אירופה לנוער -צרפת 2010
התאחדות הכדורת בישראל ממשיכה במתכונת של הכנת שחקנים/יות לאליפות אירופה.
יוקם סגל מורחב שיתאמן לקראת התחרות לקביעת הסגל לאליפות אירופה לנוער עד גיל 19
שתתקיים במרץ  2010בסנט מקסים – צרפת.
ההצטרפות לסגל המורחב פתוחה לשחקני/יות הנוער שגילם מאפשר השתתפות באליפות זו ,בתנאי
שהשתתפו באחת מליגות הנוער בעונת המשחקים האחרונה ) (2008/9וישתתפו באחת מליגות
הנוער בעונת המשחקים הקרובה ) .( 2009/10
תנאי מוקדם להשתתפות בתחרות לקביעת סגל הנבחרת הינו השתתפות באימוני הסגל המורחב.
המטרות :
חינוך השחקנים/יות להיותם ספורטאים.
קידום מקצועי של השחקנים/יות בעלי פוטנציאל הישגי לאליפות אירופה לנוער מרץ .2010
קידום מקצועי של השחקנים/יות בעלי פוטנציאל הישגי לאליפויות אירופה לנוער בשנים הקרובות.
שמירת השחקנים במסגרת אימונים קבועה ,רצופה וסדירה.
הרשמה:
השחקנים המעונינים להצטרף לאימוני הסגל המורחב חייבים להירשם עד לתאריך 30.6.09
במייל ,פקס למשרדי ההתאחדות או בטלפון ליו"ר הנוער ) .( 052 - 6624191
התוכנית  :שלב ראשון

תחילת האימונים בתאריך  6.7.09בשעה  20:00במרכז הבאולינג בחולון.
יתקיימו אימונים שבועיים עד לסוף חודש ספטמבר ) 2009תוכנית אימונים תפורסם בתאריך .(6.7
במהלך תקופת האימונים תתקיימנה ) במידת האפשר ( הרצאות עיוניות – מדעיות בנושאים שונים.
יתקיימו אימוני כושר גופני במכון וינגייט ) תוכנית אימונים תפורסם בתאריך .( 6.7
יתקיימו  2ימים מרוכזים ) בימי שבת (.
במהלך חודש אוקטובר  ) 2009בחופשת סוכות ( תיערך התחרות לקביעת הסגל הסופי לאליפות
אירופה.
)תקנון התחרות יפורסם במהלך חודש ספטמבר .(2009
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בתחרות לקביעת הנבחרת לאליפות לא יוכל להשתתף שחקן שלא התאמן בקביעות בסגל
המורחב ) במקרים חריגים של היעדרות שחקן/ית מאימוני הסגל המורחב תתקבל החלטה
לגביו/ה בוועד המנהל (
שלב שני:
לאחר קביעת הסגל הסופי ) כאמור בחודש אוקטובר ( ,יחלו אימוני הנבחרת עד ליציאה לאליפות
אירופה במרץ ) .2010תוכנית אימונים תפורסם בהמשך(.
שחקני/ות הסגל המורחב והסגל הסופי יחויבו להשתתף בתחרויות ובפעילויות שונות כפי
שיקבעו מעת לעת ע"י התאחדות הכדורת ו/או יו"ר הנוער.
עלויות:
אין דמי השתתפות בהצטרפות לסגל המורחב.
שלב ראשון –  28אימונים  ₪ 45 Xלאימון = .₪ 1260
המחיר המצוין כולל ארוחות צהריים בימים המרוכזים ,הרצאות ,מבדקים מדעיים ,ואימוני כושר
גופני במכון וינגייט.
שלב שני – אין תשלום עבור האימונים.
מחנה אימון בארץ ו/או בחו"ל – במידה וייצא אל הפועל ישתתפו השחקנים/יות בעלות כפי שתקבע.
מנהל סגל מורחב  :ראובן אסטרחן ,יו"ר הנוער. 052-6624191 ,
לא יהיה החזר כספי עקב היעדרות מאימון אחד ו/או יותר מכל סיבה שהיא.
התאחדות הכדורת בישראל והתאחדות "אילת" משתתפים בעלויות תוכנית זו.
כללי:
כל שחקן/ית יהיה חייב לחתום על הקוד האתי של התאחדות הכדורת בצירוף חתימת הורה.
בכל שלב ניתן יהיה לנפות שחקן/ית עקב בעיית משמעת.
בברכת הספורט,
אריה פישר ,יו"ר
התאחדות הכדורת בישראל
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