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    שחקני סניורים לכבוד:
 יו"ר מועדונים

 יו"ר ה.כ.י

 שנייההודעה  - איטליה, בולוניה  2015ESBC אליפות אירופה 
בכפר  11/11/11בהמשך להודעת התארגנות הראשונה, להלן עיקרי העדכונים כפי שנמסרו בפגישה שהתקיימה ביום  (1

 הירוק למשתתפי האליפות.

י אילו תהייות מדוע נאלצים להזמין חדרים באותו מלון ו/או להירשם דרך ההתאחדות ואף להעביר מאחר והיו א (1
את הכספים דרך ההתאחדות בו בזמן שלפי ידיעתם של חלק מהמשתתפים הרי שזוהי תחרות פרטית וע"כ איש 

להשתתף  טי אך ההרשאהאמנם במימון פר –. זוהי אליפות אירופה לכל דבר ועניין !!!ולא כך הוא בעיניו ייעשה.
ולהירשם הינה דרך ההתאחדות בלבד. ומאחר ואנו כעמותה הקשורה לנהלי משרד הספורט קבענו כי המשלחת 

השתתפות משלחות ספורט בתחרויות בחו"ל  –תצא כמשלחת רשמית לכל דבר ועניין ) בכפוף לנוהלי משרד הספורט 
)  

 למשתתפים החדשים ( כפי שפורסמו בהודעה הקודמת. הועברו בתמציתיות עיקרי התחרות בבולוניה ) בדגש (3

 :) שימת ליבכם לתאריכים מעודכנים בהודעה זו ( נמסרו תאריכי היעד (1

 האליפות .א

 מוצ"ש בשעות הערב. 11/6/12טקס פתיחה   .1

ימים ראשון עד חמישי בהתאם לתוכנית  11/6/12-12/6/12השתתפות בתחרות  .1
 ילת האליפות.המשחקים שתפורסם ע"י המארגנים בסמוך לתח

בשעות הבוקר ולאחריהן חלוקת  16/6/12מאסטרס  –תחרות משחקי הגמר  .3
 מדליות לכל הזוכים.

 בשעות הערב. 16/6/12מסיבת הסיום  .1

 11/6/12פיזור החל מתאריך  .2

 הכנות ארגוניות :  .ב

 ות ) זוגות ושלישיות בהתאםשמות שיבוצי שחקנים לאליפ 11/3/12 .1
 לקריטריונים ( 

 סיום העברת התשלומים להתאחדות לצורך העברתם 12/3/12 .1
  במרוכז למארגנים.

למשתתף ) כולל לאורח ( ע"ח העלויות ₪  1111המשתתפים מתבקשים להעביר בהקדם מקדמה של  (5
וזאת לא  בהעברה בנקאית ( הצפויות) ניתן להעביר במזומן , צ'ק לפקודת התאחדות הכדורת בישראל ו/או

 . לאחר מכן ינופו המשתתפים אשר לא יעבירו את תשלום המקדמה. 0:11/שעה  41/21/4יאוחר מתאריך 

 לינות (6

 כדלהלן: המלון שהוחלט כי בו תשהה הנבחרת הינו מלון .א

 בסמוך לכביש המהיר ופארק גדול לצידוממוקם   Savoia hotel Regency & Savoia Country house .ב

, מיזוג פתוחהאינטרנט, חדר כושר, חנייה   ,בריכת שחייה ,ות . במתקני המלון, מסעד **** ברמה של
 אויר.

 ללילה  € 111ר בתפוסת יחיד חד .1

 ללילה  €  112חדר בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות    .1

 ללילה  € 121חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות   .3

חדרים זוגיים , בו בזמן שהביקוש עולה על ההיצע.  21עד כה ) מועד פרסום מסמך זה ( נשמרו לזכותנו  (1
ברי הנשיאות האירופאית לסניורים להגדיל את מכסת נעשות פעולות מול הועדה המארגנת ובשיתוף עם ח

החדרים למשלחת. אנו נמשיך ונפעל אל מול כל הגורמים בארץ ובחו"ל להשגת חדרים נוספים במלון ע"מ 
 שכל הנרשמים יוכלו ליטול חלק באליפות .
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 טיסות (8

ו למס' חברות מאחר וזהו יעד שאין למדינתו טיסות ישירות אליו, פנינ –בנוגע לטיסות לבולוניה   .א
על בשילוב אליטליה ועוד (ע"מ לקבל -תעופה אשר מטיסות נוסעים לשם ) חב' אליטליה, חב' אל

הצעות מחיר לקבוצה בגודל כזה או אחר, אך לצערנו ללא הצלחה משמעותית ובהתחשב בעלויות 
 הגבוהות.

מוצע כי כל משתתף ואורח אשר נרשמו לתחרות ייפנו לסוכנת הנסיעות שההתאחדות עובדת עימה  .ב
נורית מחב' מונה טורס ו/או לכל סוכנות נסיעות שאתם פועלים עימה, כדי למצוא טיסות  –

לעניין משקל עודף ציוד   -למי שצריך –יש לתת את הדעת מתאימות לתאריכים המוזכרים לעיל. 
 ספורט.

כרטיס טיסה , אבקש להעביר צילום ממנו להתאחדות לצורך ריכוז הנתונים הן  שרכשתםר לאח  .ג
למשרד הספורט ) לאישור הוראות הבטחון ( והן למארגנים לצורך תכנון של ההיסעים משדה 

 התעופה וחזרה.

יודגש בעניין זה כי עפ"י תקנון האליפות הועדה המארגנת מחוייבת לארגן הסעת המשתתפים )   .ד
קרי מתאריך  -נוסעים ( החל מיום לפני טקס הפתיחה ועד יום לאחרי טקס הסיום 11ימום מינ

 ובכלל. 11/6/12ועד לתאריך  11/6/12

 ביטוח נסיעות (9

בכפוף לאישור  – ועברים בצורה מאורגנת ע"ח ה.כ.י ) כפי שנעשה בשנלשחקנים אנו מתכוונים לרכוש  .א
 ימים בהתאמה בחב' פספורט כארד. 8-1הועד המנהל ( ביטוח נסיעות לשחקנים עבור 

משתתף אשר ירצה להוסיף מס' ימים לנסיעתו מעבר למתוכנן הרשמי, ו/או לצרף בת זוג לתוכנית הביטוח  .ב
 יעביר את הפרטים מבעוד מועד ועלויות התשלום יחולו עליו.

 ומשמעת הופעה (1/

) פולו  ובהלסינקי נכןבמי, בשבדיה, ות אירופה לסניורים בחיפהויו עימם באליפנחולצות אשר הופע .א
או למי מהוותיקים שירצה לרכוש  כמובן למשתתפים שזו להם הפעם הראשונה ו/.דרייפיט בצבע נייבי (

  הח"מ. באמצעותבנוסף , ייצטרכו להזמין ולרכוש 

 מכנסיים ארוכים בצבע שחור / כחול כהה , נשים חצאית, מכנס ברמודה ו / או ארוך. .ב

החל נוי תקנון האליפות. ובשלישיות להופעה תואמת ודומה וזאת לאור שיות למשתתפים בזוג דגש מיוחד .ג

 € 11 -אזהרה אלא השחקן ייקנס בו במקום ב לא תינתן .הופעה אחידהמאליפות זו יקפידו ביתר שאת על 
 ובמקרה חוזר ייפסל.!!!!!

 .נוהלי האליפותיותנו בחו"ל ובכפוף לתחרויות ה.כ.י יחולו כמובן גם בה בארץ עלכללי המשמעת החלים  .ד

 תשלומים (//

 .!!!!בש"ח בלבדכל התשלומים אשר יתקבלו מהמשתתפים יהיו  .א

 ₪  1,111משוער  - € 131דמי השתתפות לשחקן  .ב

 ₪. 111משוער  - € 181דמי השתתפות לאורח  .ג

 לילות. 8לינה משוערת בהתאם לסוג החדר, ומס' הלילות. מינימום של עלות  .ד

 ש מרץ ע"מ להקל על אופן התשלומים.מומלץ לחלק את מלוא התשלום עד לחוד (11

ובשל גודלה של המשלחת ייקבעו ראשי  נקבע כי ראש המשלחת כבשנים עברו ישמש ס. יו"ר ה.כ.י ישי שמעון (13
 .איזורים ) מחברי הועד המנהל ( אשר יסייעו בארגון המשלחת

 וספים.ספונסרים נ עאנו מנסים לאתר ספונסרים לסיוע בתשלום העלויות והנכם מוזמנים להצי (11

 מההתאחדות בכפוף לקריטריונים שיפורסמו בהמשך.  € 111אפשרות נוספת הינה סבסוד של  (12

 http://www.esbc2015.it   לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות (16

 . םנא הערכותיכ (1/

 

 בברכה,

 משלחתוראש ה גזברס. יו"ר ה.כ.י ,ישי שמעון, 
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