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 שנייההודעה  - גרמניה, מינכן  2013ESBC אליפות אירופה 
 :להלן העדכונים האחרונים לקראת הנסיעה, ( והאורחות ) בהמשך לפגישה שנערכה אמש ובה השתתפו חלק מהשחקנים  

 :תאריכי יעד  (1

 (שישי מסיבת הסיום  –שבת טקס הפתיחה ) מועדי האליפות  3//28/6 – 3//22/6 .א

 ."הקבוצה" -: להלן -רוב המשתתפים והאורחים  - למינכןהגעה  3//6//2 .ב

 "הקבוצה"  – מינכןעזיבת  3//33/6 .ג

י "עקנס מכל התשלומים שהועברו  ESBC . (/33%ביטולים יגררו קנסות בהתאם לתקנון  3//5//החל מתאריך  .ד
 (המשתתף שיבטל 

  .ייצוגיתעם חולצה  (  לא/כן ) ועל הופעה קוםעל המילכם הנחיות יימסרו  –טקס הפתיחה  .ה

' לפי מס) של ההתאחדות  הקריטריוניםי "נקבע עפ, שנידרש לנושא דגל למצעד המשלחותלמקרה  –נושא הדגל  .ו
 .נתן שגבכי המועמד שלנו יהיה ( גיל , ית/מועד תחילת ההשתתפות של השחקן, השתתפויות באליפות

ההתאחדות והמדינה על כל  כמייצגיל "למשתתפים כללי ההתנהגות בחוהובהרו  –התנהגות במהלך האליפות  .ז
. ז.בתחילת חודש יוני ש הביטחונידריך שיימסרו לכם בת הביטחוןהמשמעויות הכרוכות בכך ומבלי לגרוע בהוראות 

 .תהיה חובת נוכחות של כל המשתתפיםובה  –

 : תלבושת ייצוגית -הופעה (2

 .שרובכם רכשחולצת פולו דרייפיט בצבע כחול נייבי . כפי שנקבע תחרותלה הייצוגית חולצההשחקנים יופיעו עם  .א

ע על ולהודי  3//6/5ולא יאוחר מיום  מ"לח מיידיתמתבקשים לפנות , המשתתפים שטרם רכשו את החולצה כאמור .ב
החולצות יימסרו לשחקנים במהלך תחרות גביע  .כמות וגודל החולצות הנדרשות ונבצע את הרכישה האחרונה

  .חוצות -באולינג חיפה והקריות ב 3//22/5יים בתאריך שתתק 23/3המדינה לסניורים 

שימת ליבכם בעת . אית או מכנס ברמודהלנשים אפשרות גם בחצ. כים בצבע שחור או כחול כההמכנסיים ארו .ג
 .ינס'אין אפשרות לשחק במכנס ג. יים יהיו תואמים בצבע ובצורהמשחקכם בזוגות או בשלישיות שהמכנס

 : מזכרותרכישת  (3

. לדף ₪ 9בעלות (  בדף' יח 2) ישראל מהבהב דגל  –הוצגו למשתתפים שנכחו בפגישה אפשרות לרכישת מזכרת  .א
התשלום ישירות . ולהזמין באמצעותו 3522234533שלחת שאול טל למעוניינים לרכוש יש לפנות ישירות לחבר המ

 .אליו

במהלך אליפות אירופה לסניורים  //23הוצג לראשונה בשנת ) י החדש .כ.אפשרות נוספת היא רכישה של סמל ה .ב
ולציין מהי  3//5/5/לא יאוחר מיום  מ במייל"בקשות לרכישה כאמור יש להפנות לח. לסמל ₪ 3בעלות של ( בחיפה 

ים יסופקו הסמל .( 6ראה סעיף ) לאחר התחרות  תחשיבגרת הסהתשלום לסמלים ייכלל במ.הכמות הנדרשת
 .שיתקיים בתחילת חודש יוני הביטחונילמשתתפים במהלך התדריך 

 : וביטוח נסיעות בדיקות רפואיות (4

למי שתוקף  . 3//28/6עד לתאריך קרי  –יש לוודא כי תוקף הבדיקה הרפואית שביצעתם נכון לתאריכי התחרות  .א
 .את הבדיקה ולהעביר את האישור להתאחדות טרם הנסיעה במיידיתיש לחדש , הבדיקה לא תקין

ושמה דייוידס שילד ' קס באמצעות חבהפני' י נציג חב"ע נסיעות תוכנית ביטוחהוצגה בפני המשתתפים  .ב
 פרטי. הטסה רפואית, פציעות ספורט, ימטען איש טוחכיסוי בי שעיקרה רכישת ביטוח נסיעות הכולל" פספורטכרד"

עם  הפועל) לכל המעוניין לרכוש פוליסה זו דרכם מתבקש לפנות לסוכן מוטי לוי . י הנציג"התוכנית נמסרו לכם ע
ולציין כי אתם  3523228234או עדי  3523228238אלון  :או לנציגי החברה 3534849829( ההתאחדות מזה שנים רבות 

. י הסוכן מוטי לוי"תם עיהופנו שייכים לקבוצת הספורטאים של ההתאחדות הנוסעים להשתתף באליפות במינכן
 .בהזדמנות זו נאחל לו החלמה מהירה ובריאות

 .הכללים שנקבעו עם רכישת הפוליסה תקפים למען הסר ספק רק .ג

עליו . את עותק הפוליסה להתאחדותטרם הנסיעה בחברה אחרת יעביר שייבחר לרכוש ביטוח  (ית /שחקן ) משתתף  .ד
 .לשים לב כי הכיסוי כולל פציעות ספורט
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  ון וסיורים במינכןהמל (5

מבקש . ים לנו ואת פרטיו מסרתי לכםכפי שנמסר לכם במיילים הקודמים ובפגישות הקודמות נבחר המלון שמתא .א
 .ל"כי תנהגו כראוי וכמצופה מנבחרת ישראל בחו

 ועד מנהל אשר יסייעו בידי ראש המשלחת לטפל בכל הבעיות שעשויות לצוץחברי  –לצורך כך נקבעו אנשי קשר  .ב

 שמעוןדביר  –חוצות ונשר  וניםקבוצת המשתתפים ממועד ./

, ראשונים, סופרסטרייק, חולון, נים הרצליהממועדוקבוצת המשתתפים  .2
 בן נוןדוד  –צ ורמת גן "ראשל

 .דואניסחנה  –קבוצת השחקניות כולה  .3

 .שמעוןישי  –קבוצות השחקנים ממועדונים באר שבע ורחובות  .2

 .יוסי חגי/פישראריה  –ת "קבוצת השחקנים ממועדון פ .5

הסיור ייצא . מינכןלשדה התעופה ב עם ההגעה 3//6//2להתקיים ביום  מתוכנן -סיור במחנה הריכוז דכאו .ג
אזי . ועדה המארגנת תארגן לנו וזאת לאחר שנעביר אליה את כמות הנוסעים ושאר הפרטים הטכנייםבאוטובוס שה

 .ר לעלויות ובהתאם יוחלט האם לקיימו או לאונקבל מהם הצעת מחי

) לנוסע למדריך אישי או קולי  3€ -של כ במקום תהיה עלות נוספת. בכל מקרה עלות הכניסה למחנה הינה בחינם .ד
 (תלוי בהיערכות שלהם 

את פרטי הנוסעים המעוניינים להצטרף לרשימה שקיימת כבר  3//6/5בהקדם ולא יאוחר מתאריך אבקש להעביר  .ה
   .ב אליכם"ומצ

  תשלומים (6

אחד ייערך תחשיב מסכם לגבי כל , וקבלת דוח ממנהל המשלחת  לאחר חזרת המשלחת ארצה .א
) הגיעו ממנו ויתרות זכות מאירועים שונים לגבי התשלומים ששולמו בעבורו והתקבולים ש יםפמשתתמה

 (' אליפות ישראל וכו, ם משבדיהריהחז

  תדריך ביטחוני (7

שבו יתקיים התדריך הביטחוני לאחר קבלת האישור ממשרד הספורט נעדכן אותכם לגבי מועד ומיקום  .א
 .ות להשתתף בתדריך זה/חלה חובה על כל השחקנים. למשתתפים

  משקל עודף (8

תעופה רבות ' כמו חב) נקבע על ידם , לעניין משקל עודף לציוד ספורט אל על התעופה' לאור החלטות חב .א
טן ג ולשלחו לב"ק 23תיק ציוד אישי במשקל עד  בהתאם לכללים כי כל נוסע זכאי לשאת עימו( בעולם 

ועלותו ( ג "ק 23עד ) כל ציוד נוסף נחשב במסגרת תיק נוסף . למטוס עלייהג "ק 8המטוס ותיק יד נוסף עד 
 .לכיוון טיסה$ 43

 הקבוצה שחקני משמעו כי. תיקים נוספים ללא עלות 3/על הסכימו לאשר לקבוצה לעיל -אל' מ עם חב"במו .ב
את ציוד  םלכלול בתוכ אישי שאפשרתיקי ציוד  2) וחות עצמם עם בנות זוג יצטרכו להסתדר בכ נוסעיםה

יתאמו ביניהם את חלוקת ציוד הבאולינג  ושאר השחקנים הנוסעים בגפם, (תיקי עלייה למטוס 2-ו הבאולינג
 .את העלויות הנדרשותמעבר לכך יצטרכו לשלם . לתיקים

באמצעותו של סמי בן  3//8/5לא יאוחר מיום  את הפרטים הנכם מתבקשים להעביר, כדי לסיים את ההליך .ג
  .אל על לרישום בהזמנות הטיסה' להעביר הפרטים לחב מ"את הנושא ע שירכז 3528/44422 עומרי

 http://www.esbc2013.de   לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות (9

 . םנא הערכותיכ (11
 ,בברכה

 וראש המשלחת גזבר,י .כ.ר ה"יו. ס, ישי שמעון
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