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לכבוד :שחקני סניורים

יו"ר מועדונים
יו"ר ה.כ.י

אליפות אירופה  -ESBC 2011התארגנות – עדכון 2
להלן תקציר מהכינוס של שחקני הסניורים בנוגע לאליפות אירופה לסניורים :
 )1הובאו לידיעת הנוכחים מועדי התחרות ומיקומם .אליפות אירופה ה 20-לסניורים  ESBC 2011תתקיים השנה
בחיפה  ,ישראל בתאריכים  ( 25.6.11 – 18.6.11מוצאי שבת טקס הפתיחה באודיטוריום חיפה ) ובשבוע שלאחר
מכן – ( שוב במוצאי שבת מסיבת הסיום  -טרם נקבע מיקום סופי ).
 )2באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם במועד פתיחת המשחקים הינו  50שנים ומעלה (היינו ביום תחילת
התחרויות  19/6/11גילם הינו  50ומעלה) ובעלי אישור רפואי תקף  .מועד זה גם יקבע את החלוקה והשיבוץ
לקטגוריות הגילאים.
 )3איציק לוי – חבר הועד המנהל של ה.כ.י  ,טל'  030-9120418נקבע להיות אחראי המשלחת הישראלית ודרכו יבוצעו
כל הפעילויות הקשורות ברישום השחקנים ,גביית תשלומים ,שיבוצים ( כפי שיפורט בהמשך ) ,הזמנת חדרים
במלונות ,רישום להיסעים ,רכישת חולצות ייצוגיות וכו'.

 )2ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל באמצעות אחראי המשלחת הישראלית כנ"ל .מועד
אחרון לרישום הינו . 031/1//
 )5מימון ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד.
 )6השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל ,גברים ונשים כדלקמן:
א .קטגוריית גיל  Aלגילאי  50-57כולל
ב.
ג.
ד.

קטגוריית גיל  Bלגילאי  58-64כולל
קטגוריית גיל  Cלגילאי  65ומעלה  ,כאשר לכל שנת גיל מלאה מעל גיל  66תינתן נק' בונוס לכל משחק.
כל שחקן ישובץ ויצוות לזוגות ושלישיות בטרם המשחקים ע"י צוות שיוסמך לכך ע"י ה.כ.י בראשות
אחראי המשלחת הישראלית – ובהתחשב בתוצאות השחקן ( נכון לסיום מחזור  14של ליגת הסניורים -
חודש מרץ . ) 2011

ה.

באליפות אירופה לסניורים ישחק כל שחקן סה"כ  18משחקים (יחידים ,זוגות ,שלישיות) ובמידה ויתברג

בין  6השחקנים הראשונים בדירוג ,יתחרה במסגרת המאסטרס – שהם משחקי הגמר.
 )4מיקום המשחקים ואכסון השחקנים:
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א.
ב.

ג.
ד.

המשחקים יתקיימו ב –  3מרכזי באולינג ברחבי חיפה .באולינג "חוצות המפרץ" בחוצות המפרץ  ,באולינג
"חיפה" בנשר ובאולינג "קניון" בקניון חיפה .ייתכן וישחקו גם בבאולינג "קריון" בקרית ביאליק.
במסגרת הצעת בתי המלון למשתתפים שיגיעו מאירופה ,יוכלו השחקנים מישראל  ,אשר ירצו בכך
להתארח באחד מבתי המלון במחיר שיפורסם בחודש ינואר  . 2011השחקן יהיה חייב להסדיר הרשמה
מראש עד . /311100//
האכסון הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד.
במידה והשחקן ירצה להגיע בכוחות עצמו עליו להודיע על כך לאחראי המשלחת וההתייצבות שלו
למשחקים במועד הינה על אחריותו הבלעדית.

 )9להלן עלויות למשתתפים :
א.

תשלום דמי השתתפות :
 000 .1יורו לשחקן
 /40 .2יורו לאורח  -עניין זה ייבדק ע"י ההתאחדות במגמה להוזיל עלות זאת.

ב.
ג.
ד.

יודגש כי עלות דמי ההשתתפות הינן חובה גם למשתתפים מישראל  -כך על פי תקנון הארגון האירופאי.
הובהרו למשתתפי הכינוס כל המשמעויות מכך.
תשלום עבור האכסון במלונות

יפורטו בנפרד במהלך חודש ינואר  2011ובהתאם לדרישה מוקדמת של השחקנים מישראל כנ"ל.
 )9כמו בשנים עברו ,כך גם השנה נפעל להשגת ספונסרים אשר יסייעו בנטל התשלומים.
 )/0על השחקנים אשר מעוניינים להשתתף באליפות זו  ,להעביר באמצעות אחראי המשלחת סך של ₪ 300
כמקדמה ע"מ לאפשר לוועדה המארגנת להיערך בהתאם.
 )11כן הובא לידיעתם כי במהלך חודש ינואר יתקיים ע"י ה.כ.י קורס שופטים למועמדים חדשים ובכללם רענון
לשופטים קיימים לצורך סיוע בארגון התחרות בהיבט המקצועי.
 )12מאחר ומדובר בארגון של אירוע גדול מאוד ואנו שואפים להעבירו בצורה מקצועית וטובה ,אנו מבקשים
מכל המעוניין להירתם ולסייע להתאחדות הכדורת בישראל להציג מועמדותו לסיוע .הנושאים שבהם נדרש
סיוע כאמור הם  :סיוע בקליטת משתתפים המגיעים מחו"ל בנתב"ג וכמובן בחזרתם לאירופה ,סיוע
בקליטת המשתתפים בבתי המלון ,סיוע במרכזי הבאולינג במהלך התחרות ועזרה שתידרש במרכזי
הבאולינג במהלך התחרויות.
 )13אנו מקווים כי תהיה היענות גדולה להשתתפות בתחרות זו ,אשר רבות עמלנו להביאה לארץ.
 )14לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות( כמובן בשפה האנגלית ) www.esbc2011il.com

 )/3נא הערכותיכם.

בברכה,
ישי שמעון ,גזבר וחבר הועדה המארגנת
התאחדות הכדורת בישראל
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