
 (ר.ע) התאחדות הכדורת בישראל            
ING FEDERATION           ISRAEL BOWL 

 2מתוך  1דף                  ".  י משרד התרבות והספורט"העמותה נתמכת ע"

 Phone :+  972-9-8852348: טלפונים                 22522חדש נתניה . ת.א 9228ד .ת: למשלוח דואר

   ibf@zahav.net.il mail: –E: תובתנו באינטרנטכ                   :Fax +8852346-9-972: פקס

 :www.etbf.eu Ez web site: האירופיהאתר            :www.ibf.org.il   IBF web site.:  י.כ.האתר 

 

 

22.20.2212 
 :לכבוד 

 ר מועדונים"יו
 שחקני נוער

 הורי השחקנים
 אימוני סגל  הנוער  :הנדון                                                     

 
התאחדות הכדורת בישראל מעוניינת להמשיך ולקיים את מסגרת הסגל של הנוער אשר יתאמן במסגרת קבועה 

 . ומסודרת
 

 .באופן קבוע ורצוף פעם אחת בשבוע למשך שעתייםסגל הנוער יתאמן 
 

יות הנוער שהשתתפו באחת מליגות הנוער של ההתאחדות בעונת /ההצטרפות לסגל הנוער פתוחה לכל שחקני
יות הנוער המעוניינים להצטרף לאימוני /שחקני .וישתתפו בעונת המשחקים הקרובה 1122/1121המשחקים 

 . 73.13..217עד ליום , מ"תאחדות או לחמתבקשים להירשם במזכירות הההסגל 
 
 7 :י7כ7לוח זמנים לפעילות הנוער במסגרת ה .2

.   בפלאנט באולינג בראשון לציון 81:.2בשעה  1121..11.1 -ביום ראשון ה סגל הנוער חילת אימונית 2.2
 .אסיפת הורים ושחקנים 11:.2בשעה (. תוכנית האימונים תפורסם בהמשך)

 .  1121ודש נובמבר מועד סיום האימונים סוף ח 2.1

 . 11.21.1121 – 1121..1..1בין התאריכים  – 3.12תחרות לקביעת נבחרת הנוער לאליפות אירופה  2.8
 .{בחופשת חג סוכות}

 .  1121בחודש דצמבר  11 – 21נסיעה לטורניר בצרפת בין התאריכים  –" 'ף דה ברוג'ג"טורניר  2.1

 . 1128טורניר אילת באילת במהלך חודש מרץ  2.1

 . 1121..1..1 -יתקיים ביום שבת ה 1121/1128מחזור ראשון של ליגת הנוער לשנים : ם להזכירכ 2.1
 
 :הערות 37

אין חובת השתתפות בסגל הנוער ואין הדבר מהווה תנאי להשתתפות בתחרות לקביעת נבחרת הנוער  1.2
 .ללוח הזמנים על פי תקנון שיתפרסם בהמשך  2.8  אשר תתקיים כמפורט בסעיף

ופתוחה לכלל , נבחרת הנוער שתיקבעשחקני הינם חובה ל, רפת ולטורניר באילתהנסיעה לטורניר בצ 1.1
 .מקומות הפנוייםהכפוף להרשמה מוקדמת ומספר , שחקני הנוער

יחלו לאחר החזרה מהטורניר בצרפת ויתקיימו פעמיים בשבוע עד , אימוני נבחרת הנוער שתיקבע 1.8
 . 1128ליציאה לאליפות אירופה בחודש אפריל 

 .ייבדק על פי מספר השחקנים שיבקשו להמשיך בו, המשך אימוני הנוער שלא יהיו בסגל הנבחרת 1.1

, המיקדמי ואינם משתתפים באימוני סגל הנוער, ל"יות נבחרת הנוער שתיקבע בתחרות הנ/שחקני 1.1
 של הנבחרת  עד ליציאתה – לחודש₪  111פעם אחת בשבוע בעלות של , יחויבו להצטרף לאימוני הסגל

 .רניר בצרפתלטו

לאחר החזרה מצרפת תיכנס הנבחרת למשטר אימונים של פעמיים בשבוע במימון ההתאחדות עד  1.1
 .לנסיעה לאליפות אירופה
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 7הנועראימוני עלות השתתפות ב 27

 
 (.לחודש ₪   111 של , תשלומים 1) ₪  11..-עלות כוללת של 

 
 7ית ולהצלחתך בהמשך הדרךנשמח  לראותך כחלק מסגל הנוער ומצפים להתקדמותך המקצוע

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 בברכת הצלחה

 
 ר הנוער"יו,   נון-דוד בן

 
 התאחדות הכדורת בישראל


