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12.26.2212 
 :לכבוד 

 יו"ר מועדונים
 שחקני נוער

 הורי השחקנים
 

 .4102כהכנה לקראת אליפות אירופה  אימוני סגל  הנוער  :הנדון
 

התאחדות הכדורת בישראל מעוניינת להמשיך ולקיים את מסגרת הסגל של הנוער אשר יתאמן במסגרת 
 .לוח הזמנים שלהלן, לפי בשבוע למשך שעתייםורציפה, פעם אחת  מסודרת ,קבועה

 
ההצטרפות לסגל הנוער פתוחה לכל שחקני/יות הנוער שהשתתפו באחת מליגות הנוער של 

  וישתתפו בעונת המשחקים הקרובה. 2102/2102בעונת המשחקים  ההתאחדות

  או    להירשם במזכירות ההתאחדות מתבקשיםשחקני/יות הנוער המעוניינים להצטרף לאימוני הסגל
 . 4102.10.04לח"מ, עד ליום 

 
 : לוח זמנים .0

 .תח תקווהפאולינג ב 09:21בשעה  10.17.4102 -ה נישביום  סגל הנוער חילת אימונית 0.0
 . תוכנית האימונים תפורסם בהמשך

  אסיפת הורים ושחקנים 09:11בשעה. 
 .  2102סוף חודש נובמבר  :  סגל הנוער אימונימועד סיום  0.2

        . 2102.91.82 – 2102.91.80בין התאריכים  – 4102ר לאליפות אירופה תחרות לקביעת נבחרת הנוע 0.2
 .( בחופשת חג סוכות )

 .  2102בחודש דצמבר  10 – 01נסיעה לטורניר בצרפת בין התאריכים  – " ג'ף דה ברוג' טורניר " 0.1

  . 2101במהלך חודש מרץ  טורניר אילת באילת 0.0

 . 7.19.2102 -יתקיים ביום שבת ה 2102/2101 לעונתמחזור ראשון של ליגת הנוער :  להזכירכם 0.1
 

 : והארות הערות .4
אין חובת השתתפות בסגל הנוער ואין הדבר מהווה תנאי להשתתפות בתחרות לקביעת נבחרת הנוער  2.0

 על פי תקנון שיתפרסם בהמשך. ,ללוח הזמנים  0.2  אשר תתקיים כמפורט בסעיף

הינם חובה לשחקני נבחרת , (0.0פי סעיף )ל ולטורניר באילת (0.1)לפי סעיף  הנסיעה לטורניר בצרפת 2.2
 .מקומות הפנוייםה, ופתוחה לכלל שחקני הנוער, כפוף להרשמה מוקדמת ומספר הנוער שתיקבע

אימוני נבחרת הנוער שתיקבע, יחלו לאחר החזרה מהטורניר בצרפת ויתקיימו פעמיים בשבוע עד  2.2
 . 2101ליציאה לאליפות אירופה בחודש אפריל 

 המשך אימוני הנוער שלא יהיו בסגל הנבחרת, ייבדק על פי מספר השחקנים שיבקשו להמשיך בו. 2.1

נ"ל, ואינם משתתפים באימוני סגל כ לקביעת הנבחרת שחקני/יות נבחרת הנוער שתיקבע בתחרות 2.0
לטורניר  של הנבחרת  עד ליציאתה – , יחויבו להצטרף לאימוני הסגל, פעם אחת בשבוע המקדמי הנוער

 .רפתבצ
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 .הנוער סגל אימוניעלות השתתפות ב .2

 
 ₪  701 .- יהיה , לאחר סיבסוד ה.כ.י  לשחקן,עלות כוללת 

  לחודש (.₪   001 של תשלומים,  0) 
 לא יוחזרו כספים לשחקן שיפרוש  .אפשרית לכל התקופה כנ"ל זו צטרפות לתוכניתהה

  .במהלך התקופה
 
 

 .נשמח  לראותך כחלק מסגל הנוער ומצפים להתקדמותך המקצועית ולהצלחתך בהמשך הדרך
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 בברכת הצלחה

 
 נון,   יו"ר הנוער-דוד בן

 
 התאחדות הכדורת בישראל


