התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION

17.11.15

אליפות אירופה  ESBC2016קופנהגן ,דנמרק – הודעה שנייה
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בהמשך להודעת התארגנות הראשונה ,להלן עיקרי העדכונים.
מאחר והיו אי אילו תהיות מדוע נאלצים להזמין חדרים באותו מלון ו/או להירשם דרך ההתאחדות ואף
להעביר את הכספים דרך ההתאחדות ,כאשר הדעה הרווחת של חלק מהמשתתפים כי זוהי למעשה תחרות
פרטית.
יחד עם זאת ולמרות שהארגון הוא עצמאי ,תחרות זו היא לאומית .זוהי אליפות אירופה לכל דבר ועניין –
אמנם במימון פרטי ,אך ההרשאה להשתתף ולהירשם הינה דרך ההתאחדות בלבד.
הועברו בתמציתיות עיקרי התחרות בקופנהגן )בדגש למשתתפים חדשים( כפי שפורסמו בהודעה הקודמת.
נמסרו תאריכי היעד )שימת לבכם לתאריכים מעודכנים בהודעה זו(:
א .האליפות :
 .1טקס פתיחה  - 25.6.2016מוצ"ש בשעה .19:00
 .2השתתפות בתחרות החל מ 26.6.2016 -עד –  ,30.6.2016בימים ראשון עד חמישי
בהתאם לתוכנית המשחקים שתפורסם ע"י המארגנים בסמוך לתחילת האליפות.
 .3תחרות משחקי הגמר – מאסטרס  ,ביום שישי ה 1.7.2016 -החל מהשעה 08:30
ולאחריהן חלוקת מדליות לכל הזוכים.
 .4מסיבת הסיום תתקיים בתאריך , 1.7.2016החל מהשעה ) 19:00מקום האירוע יימסר
בצמוד למועד המתוכנן(.
 .5פיזור החל מתאריך ) 2.7.2016יום שבת(.

ב .הכנות ארגוניות:
 .1בתאריך  – 4.1.2016קביעת שיבוצי שחקנים לאליפות )זוגות ושלישיות( – בקשות
שיבוץ יתקבלו לא יאוחר מ – .31.12.2015
 .2בתאריך  – 4.1.2016סיום העברת התשלומים להתאחדות לצורך העברתם במרוכז
למארגנים.
 (6המשתתפים מתבקשים להעביר מקדמה ע"ס  ₪ 1,000למשתתף )כולל לאורח( ע"ח העלויות הצפויות )ניתן
לשלם במזומן ,שיק לפקודת ההתאחדות הכדורת בישראל או בהעברה בנקאית( וזאת לא יאוחר מתאריך
 .1.12.2015שחקן/אורח אשר לא יעביר את תשלום המקדמה בזמן ,לא ייכלל ברשימת השחקנים שתועבר
למארגני האליפות.
 (7לינות:
א( מלון  Scandic Sydhavnenנבחר כמקום בו תשהה המשלחת לימי התחרות.
המלון ממוקם כ 3 -ק"מ ממרכז קופנהגן  ,הגעה קלה יחסית למרכזי הקניות
והאטרקציות של קופנהגן  -כמו  :גני טיבולי ,ארמון אמליאנבורג ומרכז הקניות
. Fisketorvet
האזור הקרוב למלון  ,משופע במסעדות וחנויות מיוחדות בסגנון עכשווי.
מרוחק כ 10 -דקות נסיעה משדה התעופה הלאומי של קופנהגן .
תחנת הרכבת  Synhavnממוקמת כ 500-מ' מהמלון.
המלון ברמה של  4כוכבים  -ארוחת בוקר כלולה ,אינטרנט חופשי ,חדר כושר וסאונה.
חניה פתוחה חופשית ,חדרים מרווחים ומאובזרים.
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 (8עלויות לינה משוערות:
•
•
•
•

חדר בתפוסת יחיד  96 -יורו ללילה.
חדר בתפוסה זוגית/מיטות נפרדות  105 -יורו ללילה.
חדר בתפוסת שלישיה מיטות נפרדות  - 120יורו ללילה.
תוספת שדרוג לחדר סופריור  25 -יורו ללילה.

 (9טיסות:
א .מאחר וזהו יעד בו אין טיסות ישירות ,תעשה פניה למס' חברות תעופה אשר מטיסות נוסעים לשם ע"מ
לקבל הצעות מחיר עפ"י כמות האנשים שנרשמו )למעט השחקנים הטסים בכוחות עצמם(.
מומלץ שכל משתתף ואורח אשר נרשמו לתחרות ייפנו לסוכנת הנסיעות שההתאחדות עובדת עימה –
נורית מחב' מונה טורס)טלפון אפשר לקבל מחניתה( ו/או לכל סוכנות נסיעות אחרת ,כדי למצוא טיסות
מתאימות לתאריכים המוזכרים לעיל .יש לתת את הדעת – למי שצריך – לעניין משקל העודף של
הציוד )במידה וקיים(.
ב .לאחר שרכשתם כרטיס טיסה ,אבקש להעביר צילום ממנו להתאחדות לצורך ריכוז הנתונים
למארגנים ,לתכנון ההיסעים משדה התעופה בקופנהגן למלון ובחזרה.
ג .יודגש בעניין זה כי עפ"י תקנון האליפות ,הועדה המארגנת מחויבת לארגן הסעות למשתתפים )מינימום
 10נוסעים( החל מיום שלפני טקס הפתיחה ) (24.6.2016ועד יום לאחר טקס הסיום ) (2.7.2016ועד
בכלל.
 (10ביטוח נסיעות:
א .אנו מתכוונים לרכוש לשחקנים בצורה מאורגנת ,ע"ח ה.כ.י )כפי שנעשה בתחרויות הקודמות -בכפוף
לאישור הוועד המנהל( ביטוח נסיעות ל 8-9 -ימים בהתאמה בחברת פספורט כארד.
ב .משתתף אשר ירצה להוסיף ימים לנסיעתו מעבר למתוכנן ,ו/או לצרף בת זוג לתוכנית הביטוח יעביר
את הפרטים מבעוד מועד ועלויות התשלום יחולו עליו.
 (11הופעה ומשמעת:
א .חולצות – כמסקנה מהתחרות בבולוניה בה היה חוסר של חולצות תואמות ,הוחלט ע"י הוועד המנהל
של ההתאחדות לרכוש חולצות חדשות עם לוגו של המדינה .כל שחקן שנרשם לתחרות הנוכחית יקבל
חולצה אחת במימון ההתאחדות.
ב .במפגש הקרוב ,יובאו דגמים של החולצות וכל שחקן יוכל לבחור את המידה המתאימה לו ומספר
חולצות )מחיר החולצה טרם ידוע(.
ג .הופעה – גברים במכנסיים ארוכים בצבע שחור/כחול כהה .נשים בחצאית ,מכנס ברמודה או מכנס
ארוך.
ד .דגש מיוחד – משתתפים בזוגות ובשלישיות  ,חייבים בהופעה תואמת וזהה וזאת לאור שינוי תקנון
האליפות בה יוקפד על הופעה אחידה .שחקן שיופיע שלא עפ"י הר"מ ,ייקנס במקום ב –  10יורו )ללא
אזהרה מוקדמת( במקרה חוזר – ייפסל !!!.
ה .כללי המשמעת החלים בארץ על תחרויות ה.כ.י יחולו כמובן גם בהיותנו בחו"ל ובכפוף לנוהלי
האליפות.
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 (12תשלומים:
א .כל התשלומים אשר יתקבלו מהמשתתפים יהיו בש"ח בלבד.
ב .דמי ההשתתפות לשחקן  230יורו ,כ – ) ₪ 1,050תלוי בשינוי שער החליפין(.
ג .דמי השתתפות לאורח  180יורו ,כ) ₪ 800 -תלוי בשינוי שער החליפין(.
ד .עלות הלינה משוערת בהתאם לסוג החדר ומס' הלילות )מינימום  8לילות(.

מומלץ לחלק את מלוא התשלום עד לחודש מרץ ע"מ להקל על אופן התשלומים.
 (13נקבע כי ראש המשלחת לקופנהגן  ,הוא יקי בן יעקב ובשל גודלה של המשלחת נבחרו נציגים מהשחקנים
המשתתפים בתחרות ,אשר יסייעו בארגון המשלחת.
 (14להלן שמות השחקנים שישמשו גם את הוועדה לקביעת הזוגות והשלישיות:
א .אורנה קרמזין.
ב .שמעון דביר.
ג .מריוס ליבוביץ.
ד .ישראל יעקובביץ'.
 (15פגישת עדכון ראשונה ,תתקיים ביום שני ה 7.12.2015 -בבולה באולינג בחולון )הבנאי  19חולון( בשעה
 – 19:00חובת הופעה לכל השחקנים הרשומים לאליפות.
 (16בשנים קודמות ,היו מספר ניסיונות למצוא ספונסרים למימון חלקי של הנסיעה ,ללא הצלחה מרובה .אם
ביכולתכם לגייס תומכים לתחרות -תבורכו.
 (17לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות /http://esbc2016.dk
 (18נא היערכותכם.
נושאים נוספים:
א( ביטחון.
ב( תגמול על הישגים.
 הנושאים הנ"ל יידונו בימים הקרובים בוועד המנהל של ההתאחדות . -התייחסות והסבר מפורט ,יימסרו בפגישת השחקנים המתוכננת )סעיף  13לעיל(.

בהצלחה

בברכה,

יקי בן יעקב
ראש משלחת הסניורים לאליפות אירופה בקופנהגן
050-6299573
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