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    שחקני סניורים לכבוד:
 יו"ר מועדונים

 יו"ר ה.כ.י

 ראשונההודעה  - גרמניה, ברלין  ESBC  0202אליפות אירופה 
 במקום זו שבוטלה . ESBC 2021אליפות אירופה לסניורים  גרמניה,  ברליןתתקיים ב 0201 יוניבחודש  (1

 ובעלי אישור רפואי תקף. 0201במהלך שנת  שנים ומעלה 02הינו  שגילםבאליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים  (0

 ) עפ"י תקנון הארגון האירופי ( ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד (3

 .הינו על חשבון השחקנים בלבדבבית המלון ההשתתפות והאירוח דמי  הטיסות, מימון (4

 ונשים כדלקמן: השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל, גברים (0

 כולל 05-05לגילאי  Aקטגוריית גיל   .א

 כולל 05-46לגילאי  Bקטגוריית גיל   .ב

 ומעלה , כאשר לכל שנת גיל מעל תינתן נק' בונוס לכל משחק. 40לגילאי  Cקטגוריית גיל   .ג

ה.כ.י בראשות מנהל -כל שחקן ישובץ ויצוות לזוגות ושלישיות בטרם המשחקים )בארץ ע"י צוות מ .ד
 כלקחים מתחרויות קודמות(. –המשלחת 

השחקנים הראשונים  4משחקים )יחידים, זוגות, שלישיות( ובמידה ויתברג בין  85כל שחקן ישחק סה"כ  .ה
) ראה הסבר על שיטת  משחקי הגמר –, יתחרה במסגרת המאסטרס בכל קטגוריית גיל ומין בנפרד בדירוג

 .משחקי הגמר בהמשך(

 : תאריכי יעד (6

 מסיבת הסיום ( ,שבת –טקס הפתיחה  ,ראשון יוםעדי האליפות )מו 0666601–0266601 .א

 תכמקדמלכל משתתף / אורח  ₪ 2220,והעברת תשלום  ה.כ.י -סיום הרשמה מוקדמת ב  – 02611632 .ב
וחתימה על נוהל התנהגות ספורטאי באליפות אירופה  "דמי רצינות" ע"ח חלק מהעלויות הצפויות

 . ראו בהמשך.לסניורים 

תיבדק האפשרות לקיים זאת  –בהתחשב בהנחייות משה"ב  –של הנרשמים   מפגש ראשון – 26610602 .ג
 על מיקום תצא הודעה בהמשך.  -בשיחת "זום" אלא באם יותר לקיים מפגש 

 סיום  הרשמת מדינות משתתפות והערכת כמות שחקנים ואורחים משתתפים.  - 10621601 .ד

 ) לזוגות ושלישיות ( ושמות האורחים המצטרפים. סיום העברת שמות שיבוצי השחקנים  - 10620601 .ה

 סיום איסוף הכספים והעברת התשלומים לוועדה המארגנת עבור המשתתפים והאורחים .  - 02620601 .ו

 + העברת כספים למארגנים.לפי שיבוצים לחדרים במלון  למארגנים , סיום העברת שמות   -   1623601 .ז

 . ESBCסות בהתאם לתקנון ביטולים יגררו קנ 1623601החל מתאריך  .ח

 סיום העברת פרטי טיסות של המשתתפים.  - 32624601 .ט

 בכפוף ללו"ז הטיסות.  - ברליןלהגעה  - 11-02626601 .י

 בכפוף ללו"ז הטיסות. – ברליןעזיבת  - 06-0266601 .יא

 

 -:מרכזי באולינג  במספר המשחקים יתקיימו  (2

  Bowling World גתשחקנה את כל המשחקים במרכז הבאולינ הנשים .א

ואת משחקי הזוגות והשלישיות  Hasenheide גבמרכז הבאולינהיחידים  ישחקו את משחקי הגברים .ב

 אסטרס" גברים ונשים במרכז באולינג זה .מ" ומשחקי הגמר  Schillerparkישחקו במרכז הבאולינג 
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  -:דמי השתתפות (1

יסעים מהמלון למרכזי הבאולינג ) הכוללים היסעים משדה התעופה למלון וחזרה, ה  € 032 –לשחקן  .א
 וחזרה, טקס הפתיחה, מסיבת הסיום ועלות משחקים (

 ) כנ"ל מלבד עלות המשחקים (  € 112 –לאורח  .ב
 

  -:לינות (9

רחוקים  אלכסנדרפלאץ והאחרים –אחד במרכז ברלין ) הוועדה המארגנת מציעה מס' בתי מלון .א
ים עברו , החליט הועד המנהל לאפשר מס' ק"מ  ממרכז ברלין...( וכלקח מהשתתפות ולינה בשנ

למשתתפים לבחור בין להזמין חדרים באמצעות ההתאחדות במלונות שהמארגנים המליצו ו6או 
משדה  ההיסעיםאפשר למי שירצה בכך להזמין באופן אישי לינה בכל בית מלון אחר שיחפוץ. ל

י הפתיחה ומסיבת וההיסעים לטקס התעופה למלון האחר ובחזרה, ההיסעים למרכזי הבאולינג
 הסיום  יהיו באחריותו ועל חשבונו של המשתתף !!!!!!

נבחר לאחר בחינה של ההצעות, ובכפוף לנוהלי הבטחון וההתאחדות, ובכפוף לזמינות החדרים,  .ב

 במסמך המצורף.  -למלון זה  . המחירים PARK INN By RADISSONהמלון 

דק' משדה  60 -טגל ברלין וכ שדה התעופהדק' מ  50* ונמצא במרחק נסיעה של  6המלון מדורג  .ג
מיקום מרכזי לכל  –אלכסנדרפלאץ , מזרח ברלין  בכיכר. המלון ממוקם ברליןונפלד שהתעופה 

 .סמך מצ"ב . ראהתיעשה ישירות מול המלוןאופן הזמנת החדרים במלון זה  -  .הדעות

 

ך הועדה המארגנת שההזמנה אליהם תתבצע דר – הועדה המארגנת מציעה עוד מס' בתי מלון .ד
 להלן הפרטים :  .מצעות ההתאחדותבא

 

 ,  ונמצא במרחקמדורג  –  .1
 81חנייה בעלות של   מיזוג אויר..!!!! קיים . במתקני המלון ק"מ ממרכז ברלין 0 –כ  של

 מיסים הינה :ו עלות לילה כולל ארוחת בוקר   .פרטים נוספים באתר המלון  ליום !!!  €

 € 112חדר זוגי רגיל ,  € 90חדר יחיד רגיל  .א

 € 102 מרווחחדר זוגי ,  € 120 מרווחחדר יחיד  .ב

 € 132 דהלוקסחדר זוגי ,  € 110 דהלוקסחדר יחיד  .ג
 

ק"מ ממרכז  5 -כשל ונמצא במרחק  *,  6 מדורג –  .0
פרטים רחובות הסמוכים למלון. חנייה חינם ב . במתקני המלון מיזוג אויר..!!!!ברלין

 ומיסים הינה : עלות לילה כולל ארוחת בוקר .נוספים באתר המלון

 € 102 ו6או מיטות נפרדות חדר זוגי רגיל,  € 120חדר יחיד רגיל  .א
 

 -:טיסות (12

 מעונינים שהשחקנים יזמינו את הטיסות במרוכז. , אנו הנחייות משה"ב בנוגע לקורונהבשל  .א

 .200-0302266, מונה טורס בטלפון  להסדיר הטיסה דרך משרד הנסיעות של נוריתאנו ממליצים  .ב

 ברור שניתן להזמין טיסות באופן עצמאי. .ג

מניסיון הרשמה קודם לתחרות שנדחתה , וגרמניהבמרכז  מאחר והיעד הפעם הינו מרכזי מאוד .ד
אטרקטיבית  כבר עתה יש ביקוש גדול להרשמה , סביר להניח כי תימצא הצעת מחיר,  1515

 קרי ציוד באולינג. –לנוסעים תוך שימת דגש לעלויות אפשריות של משקל עודף 

 והחזרה. ולהתחשב במועדי ההגעההנכם מוזמנים להביא הצעות מחיר לטיסות ללא קשר ,  .ה
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 -:ביטוח נסיעות (11

ימים בהתאמה  5 ( ביטוח נסיעות עבור בכך לשחקנים המעונינים)אנו מתכוונים לרכוש בצורה מאורגנת   .א
 בהתאם לנוהלים החדשים שלהם בתקופת הקורונה. בחב' פספורט כארד.

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.

 

 -:והתנהגות הופעה (10

פרטי הרשמתם על  זו אשר ישתתפו באליפות להחתים את השחקניםהוחלט  כלקחי השתתפויות בעבר, .א
שחקן באליפות אירופה לסניורים כפי שאושר בוועד המנהל.  התחייבותם לנהוג עפ"י נוהל ספורטאיו

 להשתתף באליפות. לא יורשהשלא יחתום על התחייבות שכזו, 

חד וחלק,  –ין חובת הופעה בלבוש אחיד לאור החלטת הנשיאות האירופאית ועדכון תקנון המשחקים לעני .ב
 . ראו תמונה מצ"ב.בבולוניהלכל משתתפי האליפות הקודמת  מכרהשנההופעה תהיה בחולצה הוחלט כי 

 בעלות כפי ששולמה ע"י ה.כ.י נוספת שחקן אשר ירצה לקבל חולצה נוספת יפנה לח"מ לרכישה .ג

מותר יהא לשחק בחצאית,  . לנשיםשחורלגבי הגברים חלה חובה להופיע למשחקים במכנס ארוך בצבע  .ד
 מכנס קצר או ברמודה, כנ"ל בצבע שחור.

) תמונות הלבוש יישלחו  שנקבעבקוד לבוש ות ובשלישיות להופעה למשתתפים בזוג דגש מיוחדמושם  .ה
המארגנת ולנשיאות האירופאית עפ"י דרישתם לצורך בדיקה והשוואה לעניין  הלוועדמועד  דשוב מבעו

 .הופעה אחידהאליפות זו יקפידו ביתר שאת על ב ( הלבוש האחיד.

בשונה משנים עברו , לנשים כאמור ניתנת האפשרות לשחק בזוגות ובשלישיות ולשלב מכנס , חצאית או  .ו
ברמודה ללא כל קנס ובלבד שיהיו בצבע שנקבע שחור !!! ברם חובה כי החולצה תהיה זהה לחולצת 

 המשלחת.

יידרש להחליף במיידית ללבוש שנקבע. במידה ו € 85 -קנס בו במקום באזהרה אלא השחקן יי לא תינתן  .ז
 ייפסל.!!!!! ונבצר מהשחקן לעשות כן 

 

 -:תשלומים (13

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

ומי שהזמין לינה בדגש על דמי ההשתתפות !!!  –ת ות המשועריוהעלו כל  השחקן יעביר להתאחדות את .ב
 .6עד לתאריך המצויין בסעיף  -ההתאחדות  באמצעות

 . 5ולאורח כפי שמצויין בסעיף  דמי השתתפות לשחקן .ג

 לילות. 5 - 5בהתאם לסוג החדר, ומס' הלילות. מינימום של  -לינהה עלותחישוב  .ד

לאחר חזרת המשלחת מהאליפות , ייערך תחשיב לכל אחד ואחת לגבי העלויות ששולמו בפועל עבורו/ה  .ה
 ם/ה בפועל.והסכום ששיל

 

מראש, ולכן, כל משתתף שירצה להזמין חדר  לשרייןהיות ובנוגע להזמנת חדרים ההחלטה היא שלא  (14
 באמצעות ההתאחדות יעביר פרטי ההזמנה בהתאם.

באופן עצמאי, עדיין תחול עליו חובת דיווח כל פרטי ההזמנה להתאחדות לצורך לינה במידה וייבחר להזמין  (10
 .בקרה ומעקב

אריה ישי שמעון ויעזור עימו    -ס. יו"ר ה.כ.י -והגזבר ש המשלחת כבשנים עברו ישמש נקבע כי רא (16
 .יו"ר ה.כ.י, פישר
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 ספונסרים נוספים. עאנו מנסים לאתר ספונסרים לסיוע בתשלום העלויות והנכם מוזמנים להצי (12

 

 ..eu2021esbcwww.   לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות (11

 

 : -משחקי הגמר (19

השחקנים הראשונים שצברו את מירב  4יעלו למשחקי הגמר ) גברים נשים בהתאמה (  בכל קטגוריית גיל .א

. הפינים שנצברו עד כולל ( 5-8) ובגינם יקבלו מדליות למקומות  All Event משחקים  85הפינים לאחר 
בכל השלבים הבאים אין גרירת  פינים לכל שחקן. 2-חקו לחלוטין והמשך התחרות יחל מלשלב זה יימ

 השחקן שהשיג את התוצאה הנמוכה ביותר יוצא מהמשך התחרות. .פינים

 יוכרז כמנצח באליפות בקטגוריית הגיל בה שיחק. השחקן שינצח במשחק הגמר .ב

 

 שהיה נהוג עד כה.משחקי הגמר יחולקו כפי כל האירועים ובמדליות לזוכים ב (02

 

שיהיו תקפים גם  לשחקני הסניורים ההתאחדות פרסמה באתר ה.כ.י את נוהל מענקי ההישג  (01
 .השנה

 . םנא הערכותיכ (00

 

 בברכה,

 ,שמעוןישי 

  ת בישראלרהתאחדות הכדו

 

 תמונות החולצה הרשמית לתחרות

 

 

http://www.esbc2020.eu/


 

 

) מאתר  ESBC 2021עבור  ברלין  PARK INN BY RADISSONפירוט סוגי החדרים במלון 

 המלון ( 

מצוידים בריהוט איכותי ועיצוב מודרני בגווני עץ  עם מיזוג אויר , מ"ר,  19בגודל ,  חדר אירוח סטנדרט 

רבים מחדרי המלון האלה בפארק אין ברלין כוללים חדרי   חדר ללא נוף אלכסנדרפלאץחמים ואלגנטיים. * 

אמבטיה משיש עם מקלחות מיוחדות להפעלת גשם. טלוויזיה עם מסך שטוח וגישה לאינטרנט מהיר תקני  

ללילה כולל ארוחת  €  123.95 חדר זוגי  עלות לינה - ו €  113.95 יחיד חדר עלות לינה .בכל חדרי המלון.

 בוקר ומיסים עירוניים. 

מצוידים בריהוט   חדרי המלון המפוארים בברליןעם מיזוג אויר ,  מ"ר,  19בגודל  עם נוף לעיר חדר 

חדרים   נרדמים מול מגדל הטלוויזיה האייקוני של ברלין: איכותי ועיצוב מודרני בגווני עץ חמים ואלגנטיים.

סטנדרטיים עם נוף לעיר בפארק אין על ידי רדיסון ברלין אלכסנדרפלאץ ממוקמים בקומות העליונות מול  

יה משיש עם מקלחת עם ראש מקלחת מתכוונן. רבים מחדרים אלה כוללים חדרי אמבט העיר סן של ברלין.

  -ו  € 129.70חדר יחיד   עלות לינה. טלוויזיה עם מסך שטוח וגישה לאינטרנט מהיר תקני בכל החדרים.

 ללילה כולל ארוחת בוקר ומיסים עירוניים.  €  139.70חדר זוגי   עלות לינה

חדרי הפנורמה בפארק אין על ידי רדיסון  מיזוג אויר. עם  .מ"ר 24 שלנו נעים בגודל של   חדרי פנורמה

ברלין אלכסנדרפלאץ כוללים חלונות הפונים לשני כיוונים. בקומות העליונות תוכלו ליהנות מנופים מדהימים  

החדרים מעוצבים בריהוט איכותי בעיצוב מודרני וגווני עץ חמים . * חדר ללא נוף אלכסנדרפלאץ של ברלין.

 חדר יחיד עלות לינה.  ם אלה כוללים טלוויזיה עם מסך שטוח וגישה לאינטרנט מהיר.ואלגנטיים. חדרי

 ללילה כולל ארוחת בוקר ומיסים עירוניים.  €  150.20 חדר זוגי  עלות לינה -ו €  140.20

תיהנו  עם מיזוג אויר. . מ"ר 40בגודל של  שלנו מורכבות מאזור מגורים ושינה משולב סוויטות הג'וניור

משהייה בברלין ללא פשרות: סוויטות הג'וניור המרווחות בפארק אין על ידי רדיסון ברלין אלכסנדרפלאץ 

מציעות עיצוב פנים מרווח עם פינת עבודה, שולחן עבודה גדול וכסא מרגיע. כעת תוכלו להשקיף על העיר  

 . 35-וה  34-הגדולה ביותר של גרמניה מהמיקום המועדף מהקומה ה 

, סוויטות ג'וניור בפארק אין ברלין מציעות תקרת טיפול באוויר, כספת שווה להלתצפית שאין  בנוסף

ללילה כולל ארוחת  €  176.45 זוגית עלות לינה -ו €  166.45 ליחיד עלות לינה וטלוויזיה עם מסך שטוח.

 בוקר ומיסים עירוניים. 

 לציין זאת בהזמנה  TWINבמידה ורוצים מיטות נפרדות 

)נמצא בהתאחדות אצל מנהל  –המחירים המיוחדים יינתנו רק בשימוש בטופס הזמנה רשמי של המארגנים 

 "WLINGBOהמשלחת ( ישירות למלון וציון הקוד " 

 מול המלון באמצעות הקישור המצ"ב . ישירותבמרוכז ע"י מנהל המשלחת הזמנת החדרים והתשלום ייעשו 

berlin.com; -groupreservations@parkinn 


