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 :לכבוד
 ר מועדונים"יו

 שחקני הבאולינג

 
 . 19תקנון לקביעת נבחרת ישראל לנוער עד גיל 

 )2012 בשנת 08.04 עד 31.03  -לאליפות אירופה שתתקיים בדנמרק  (
 לפי המתכונת המוסברת תחרות ארציתי " תקבע ע19נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער עד גיל 

 )יחס לנערות ונערים כאחדהתקנון מתי: (להלן 
 

 : הבאיםבכל הקריטריוניםהשחקנים והשחקניות שיעמדו  : יכולים להשתתף .1
 .  הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראלחבר בעמותה 1.1
 . 2010/2011השתתף בליגות הנוער בעונת  1.2

 .2011/2012חייב להשתתף בליגות הנוער בעונת  1.3
 .בעל אזרחות ישראלית 1.4

 01/09/1993חרי נולד א 1.5
 . להלן6לפי התאריכים שבסעיף )  מפגשים6-ב ( משחקים42 –חייב להשתתף ב  1.6
 .שילם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.7
 . לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט 1.8

קוד  "12 מספר השתתפות השחקן בתחרות מהווה אישור להסכמתו לנהוג על פי נוהל 1.9
 .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות". התנהגות

 
 .חובה להופיע בתלבושת האגודה שאליה משתייך השחקן, בכל שלבי התחרות .2

 

 .תקבע את תנאי השימון במרכזי הבאולינג שבהם ישחקו. י.כ.הועדה הטכנית של ה:  תנאי השימון .3

 

 :הרשמה ועלויות  .4

 .מייל או פקס להתאחדות-י אי"ע)  03.10.2011עד לתאריך (ההרשמה תיעשה מראש  4.1
פסיק את התחרות ילשחקן ש. ישולמו במועד הראשון של התחרות ₪ 500: דמי הרשמה  4.2

 .מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה

 . ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארחהתשלום עבור המשחקים 4.3

 
  :התחרות  .5

תזוזת מסלולים .  משחקים42כ "סה,  משחקים בכל מפגש7 מפגשים של 6השחקנים יקיימו  5.1
 שחקן במסלול הזוגי יזוז בכל משחק זוג מסלולים אחד לימין ושחקן – לאחר כל משחק

 .בכל משחק זוג מסלולים אחד לשמאלבמסלול האי זוגי יזוז 
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 .בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים 5.2

 ובתיאום מראש עם מנהל  באישור המפגשים הראשונים5 מתוך 1ניתן להחסיר מפגש  5.3
 . שחקן שיחסיר יותר ממפגש אחד מכל סיבה שהיא יוצא מהתחרות. התחרות

 .  הוא מפגש חובה6מפגש  5.4
 

 : תאריכי המפגשים .6

   09:30    בשעה בחולון" בולה"  בבאולינג 14.10.2011'      ו : 1מפגש 

   09:30  בשעה צ"בראשל" פלאנט"  בבאולינג 15.10.2011שבת   : 2מפגש 

  18:00   בשעה גן שמואל בבאולינג  16.10.2011'      א : 3מפגש 

  18:00   בשעה גן שמואל בבאולינג  17.10.2011'      ב : 4מפגש 

  18:30   בשעה חוצות המפרץ בבאולינג  18.10.2011'      ג : 5מפגש 

   09:30  בשעה XXXX   בבאולינג 21.10.2011'   יום ו– מפגש השלמה

 חובת השתתפות - 09:30  בשעה בחולון" בולה" בבאולינג  22.10.2011שבת   : 6 מפגש
 

 .  ראובן אסטרחן:מנהל התחרות .7

 
 :קביעת חברי הנבחרת  .8

 ייקבע לפי הסדר בדירוג התוצאות בתחרות זו 19הרכב הנבחרת לאליפות אירופה עד גיל  8.1

 185.00של ינימום המ נערות ובלבד שהשיגו את תוצאת 4- נערים ועד ל4-עד ל, בלבד
 . המשחקים של התחרות42-ב) כולל ומעלה(לנערות  165.00-ממוצע לנערים ו

 .להצטרף לנבחרת במימון עצמיהמינימום תוצאת את לא תינתן האפשרות לשחקן שלא ישיג  8.2

 80% בלפחות 2011/2012חייב להשתתף בליגות הנוער בעונת יהיה נבחרת שחקן  8.3
 .)12מחזור ( 10.03.2012 עד למועד משחקים

לא יוחזרו , במקרה זה. בשל עבירת משמעת, בכל שלב, בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן 8.4
 .דמי ההשתתפות

 

 :  עורים ועדת ער .9

 .ר וכל חבר ועד מנהל שיהיה נוכח במקום"יו, אריה פישר 9.1

  .מפגש שעה מסיום המשחקים בכל ½ יתקבלו עד ערעורים 9.2
 

 ,בברכה
 
 ר"יו,              אריה פישר

 התאחדות הכדורת בישראל


