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(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

לכבוד:
יו"ר מועדונים
שחקני הבאולינג

17..3.2.2.

תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים ,4242 ,עדכון/המשך.
(לאליפות אירופה שתתקיים באלבורג ,דנמרק בין התאריכים  12 – 23ליוני )4242

בהמשך לתחרות לקביעת הנבחרת שהסתיימה בשבוע שעבר בה נקבעו  5שחקניות
שייצאו לאליפות אירופה לנשים ,החליט הועד המנהל לקבוע תחרות נוספת/המשך
לקביעת השחקנית ה.6-
 .1יכולות להשתתף כל השחקניות שתעמודנה בכל הקריטריונים הבאים:
 1.1חברה בעמותה הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.
 1.4מחויבת להשתתף בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  4218/4242בלפחות 52%
משחקים עד סיום התחרות .תוצאות הליגות לא יילקחו בחשבון .משחקים בליגות הסניורים,
הגברים או הנוער לא ילקחו בחשבון.
 1.3בעלת אזרחות ישראלית.
 1.2תשלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות.
 1.5לשחקניות יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות ,לפי חוק הספורט.
 .4קוד התנהגות השחקנית בתחרות יהיה לפי נוהל מספר " 14קוד התנהגות" .עצם השתתפות
השחקנית בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותה חברת
נבחרת ישראל .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 .3בכל שלבי התחרות ,חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית.
 .2תנאי השימון  :תוכנית שימון אחת  ,לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י .תוכנית
השימון תפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת התחרות .ניתנת האפשרות לשחקניות
המעונינות בכך ,להתאמן על תוכנית השימון שנקבעה.
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 .5הרשמה ועלויות :
 5.1ההרשמה תיעשה מראש (עד לתאריך  43.23.4242בשעה  )13:22ע"י אי-מייל או פקס
להתאחדות.
 5.4דמי השתתפות  ₪ 044( ₪ 044 :לנערות וחיילות) ישולמו לפני תחילת התחרות( .ניתן לשלם
בשני תשלומים) .לשחקנית שתפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 5.3התשלום עבור המשחקים ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח.
 5.2שחקנית שנרשמה לתחרות ,לא הודיעה על ביטול השתתפותה עד לתאריך סיום
ההרשמה ולא הגיעה לתחרות תחויב בתשלום  32%מדמי הההשתתפות.
 .6התחרות :
בשל העובדה שלא ניתן  ,כרגע ,לדעת מתי אפשר יהיה לערוך את התחרות –
המועדים יקבעו בהמשך.
 .7לא ינתן ניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר".
 .9קביעת השחקנית ה 6-לנבחרת :

 9.1אין תוצאת מינימום כלל.
9.4
9.3
9.2
9.5
9.6

השחקנית הראשונה בדירוג ,לאחר סיום תחרות זו ,תצורף לנבחרת הנשים לאליפות
אירופה  4242במימון עצמי חלקי כמוגדר להלן.
ה"מימון עצמי חלקי" יהיה  :עלות הטיסה ועלות המלון (העלויות הנוספות ,ימומנו ע"י
ה.כ.י ,כנהוג לשאר חברות הנבחרת).
שחקנית שתצא "במימון עצמי" ותשיג באליפות אירופה עד מקום  8באחת מהקטגוריות
המשוחקות תקבל חזרה ה"מימון העצמי" ששילמה.
בשל מגבלות תקציב (שעדיין לא ידוע )...לא תקבל השחקנית מימון אש"ל  ,כפי שהיה
נהוג בעבר.
השחקנית הזוכה כנ"ל תעביר את הכספים ,לפי תחשיב הגזבר ,תוך  2ימים מיום סיום
התחרות .במידה והשחקנית כנ"ל לא תעביר את הכספים כנדרש ייראה הדבר כמי
שויתרה על השתתפותה בנבחרת.

 .8חובות שחקניות הנבחרת.
כפי שנקבע לשאר שחקניות הנבחרת ,לפי התקנון הקודם.

"העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".
למשלוח דואר :ת.ד  9248א.ת .חדש נתניה 24522

פקסFax: 972-9-8852346 :

דף  4מתוך 3

טלפון Phone: 972-9-8852348 :

כתובתנו באינטרנטE– mail: ibf@internet-zahav.net :

אתר האיגוד האירופאי באינטרנטwww.etbf.eu :

ETBF web site:

התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

 .12מנהל התחרות :אריה פישר.
 .11ועדת ערעורים :
 14.1אריה פישר ,יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות.
 14.0ערעורים יתקבלו עד  15דקות מסיום המשחקים בכל מפגש.

בברכה,
יו"ר
אריה פישר,
בשם הועד המנהל של
התאחדות הכדורת בישראל
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