התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION

3.8.2017
לכבוד :
יו"ר מועדונים
שחקני/ות נוער

הנדון  :ליגות הנוער  -עונת המשחקים 2017/2018
ביום שבת ,ה 16 -לספטמבר  2017תחל עונת המשחקים . 2017 / 2018
.
המועדון המארח למחזור ה : 1-הודעה תפורסם בהקדם .
להזכירכם ,שעת תחילת החימום בשעה  09:15ובשעה  09:30תחילת משחקים.

בעונה זו תהיינה שתי ליגות נוער  -ליגת על וליגה לאומית.
 .1ליגת העל תמנה  4קבוצות בהרכב של  3שחקנים/יות בכל קבוצה ,סה"כ  12שחקנים/יות .ליגת
העל תשוחק על בסיס תחרות קבוצתי.
 .2ליגה לאומית – תתקיים במקביל לליגת העל נוער ותשוחק על בסיס ממוצע אישי.
 .3שחקנים אשר מדורגים ראשונים )בליגת הנוער של העונה שעברה( על פי הממוצע האישי שלהם,
יהיו ראשי קבוצות והם יבחרו על פי שיטת הדראפט את שאר השחקנים לקבוצתם .שיבוץ זה
ייערך במחזור הראשון לפני תחילת המשחקים.
כאמור -ביום שבת  ,16.9.17המועד בו יתקיים המחזור הראשון של ליגות הנוער ,יתקיים תהליך בחירת
הרכבי הקבוצות בליגת העל ע"י ראשי הקבוצות.
להלן ראשי הקבוצות אשר יבחרו את הרכב קבוצתם :
.1
.2
.3
.4

לירון אשכנזי
ליאב יהנה
לירון פלד
רועי יהנה

ראשי הקבוצות מתבקשים להגיע בשעה . 08:45
ראש קבוצה אשר לא יגיע לזמן הבחירה כמצוין לעיל ,הרכב קבוצתו ייבחר ע"י יו"ר הנוער בהתאם לנוהל
הבחירה ולא תהיה זכות ערעור לראש הקבוצה.
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להלן שמות שחקני/ות ליגת העל לעונת : 2017/18
 .1לירון אשכנזי – חולון )חייב ביטוח ת.אישיות(
 .2ליאב יהנה  -חולון
 .3רועי יהנה  -חולון
 .4לירון פלד – חולון )חייבת ביטוח ת.אישיות(
 .5שחף קייקוב  -חולון
 .6איל דמרי  -מודיעין
 .7אופיר פרץ  -נגב
 .8לירן חיון  -סטרייקבול
 .9מאי דייגי  -סטרייקבול
 .10גד הוך – פתח תקוה
 .11אילן דורן – פתח תקוה
 .12אליהו רביד – נגב
להלן שמות שחקני/ות הליגה הלאומית שנרשמו עד כה לעונת : 2017/18
 .1טל הנאור – רמת גן
 .2אושר ידידיה – פתח תקוה
 .3אביתר אמיתי  -נגב
 .4עמית אמיתי  -נגב
 .5ירום קלוס  -סטרייקבול
 .6איתן וטורי  -הרצליה
 .7דניאל שור  -הרצליה
 .8יואב לפידות  -הרצליה
 .9עדן גלון  -הרצליה
 .10ליעד רייפן  -הרצליה
 .11אמיתי עבודי  -הרצליה
 .12ליהיא פורטל  -הרצליה
כל השחקנים מחויבים להשלים בדיקותיהם הרפואיות במכונים מורשים ולדאוג לכיסוי ביטוחי )מי שכבר
אינו תלמיד( על פי חוק הספורט עד לתאריך  4.9.2017בשעה .13:00
שחקן ללא בדיקה רפואית בתוקף שאושרה ע"י מזכירות ההתאחדות וללא כיסוי ביטוחי )מי שכבר אינו
תלמיד( לא יוכל ליטול חלק בליגות הנוער.
לידיעתכם.
בברכת הספורט בתקווה לעונה מוצלחת ורבת הישגים
ובברכת שנה טובה,
דוד בן נון
יו"ר הנוער
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