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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 15.25.4244 

 

 .18יעת נבחרת ישראל לנוער עד גיל תקנון לקב
 (4244 לספטמבר 11עד  24  : צרפת,  ויטלשיםב)לאליפות אירופה שתתקיים 

 

לפי המתכונת המוסברת  תחרות ארציתתקבע ע"י  91נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער עד גיל 

 נון מתייחס לנערות ונערים כאחד(התקלהלן : )

 

 הבאים: בכל הקריטריונים: השחקנים והשחקניות שיעמדו  יכולים להשתתף .1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חבר בעמותה 9.9

 ., עד סיום התחרות 32%בלפחות  4241/4244בליגות הנוער בעונת  משתתף 9.1

 בעל אזרחות ישראלית. 9.1

 

 21/28/4223נולד אחרי  9.1

 

 .4244ף באליפות ישראל לנוער חייב להשתת 9.1
 .(להלן 7בסעיף  כל המפגשים המצוינים)ב משחקים 42 –חייב להשתתף ב  9.1

 לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט.  9.7

"קוד  14השתתפות השחקן בתחרות מהווה אישור להסכמתו לנהוג על פי נוהל מספר  9.1

 התאחדות.התנהגות". ניתן לעיין בנוהל זה באתר ה
 

 .חובה להופיע בתלבושת האגודה שאליה משתייך השחקןבכל שלבי התחרות,  .4

 .: הועדה הטכנית של ה.כ.י. תקבע את תנאי השימון במרכזי הבאולינג שבהם ישחקו תנאי השימון .3

 

 : הרשמה ועלויות .2

מייל או פקס -ע"י אי(  91:55בשעה  11.51.1511ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  1.9

 .להתאחדות

  אין.דמי הרשמה :  2.4

 .: על חשבון ה.כ.י התשלום עבור המשחקים 2.3
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 : התחרות  .5

)אחד המפגשים  משחקים. 11משחקים בכל מפגש, סה"כ  1מפגשים של  1השחקנים יקיימו  1.9

 הינו אליפות ישראל לנוער שהשחקן חייב להשתתף בו(.

מסלולים אחד לימין  שחקן במסלול הזוגי יזוז זוג – משחקים 4תזוזת מסלולים לאחר כל  1.1

 שחקן במסלול האי זוגי יזוז זוג מסלולים אחד לשמאל.ו

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 1.1

 

 .חנה דואניס  :התחרות תמנהל .6

 

   תאריכי המפגשים: .7

 

 !!! ת הופעה בכולםחוב –יערכו בבאולינג פלאנט בראשל"צ כל המפגשים 

   51:15בשעה     11.51.1511  שבת   : 1מפגש 

   51:15בשעה     51.51.1511  שבת  :  4גש מפ

 אליפות ישראל לנוער,  – 51:15בשעה     99.51.1511  שבת  :  3מפגש 

       .משחקי המוקדמות יחשבו לצורך תחרות זאת 6 –                                                      

     51:15בשעה     91.51.1511  שבת  :  2מפגש 

 

 : עת חברי הנבחרתקבי .9

 

ייקבע לפי הסדר בדירוג  1511 ספטמבר , 18הרכב הנבחרת לאליפות אירופה לנוער עד גיל 

 : לפי ההנחיות הבאותנערות,  1-נערים ועד ל 1-, עד לבתחרות זו בלבדהתוצאות 

 

 לגבי נערים :  1.9

 4  יצאו לאליפות אירופה , בתחרות זאת, השחקנים שידורגו במקומות הראשונים

  לנוער במימון מלא של ההתאחדות.

 בתחרות זאת, יצא לאליפות אירופה לנוער במימון 3-השחקן שידורג במקום ה , 

 (ביטוח ותיק אחד לכדורים)ות א. שאר ההוצ)טיסה ומלון(  %52 עצמי חלקי של

 על חשבון ה.כ.י.

 ערות : לגבי נ 1.1

  תצא  – 172.22הנערה שתשיג בתחרות זאת ממוצע כולל בסיום התחרות של מעל

ל תוכל לצאת "מידה ולא תושג התוצאה הנב לתחרות במימון מלא של ההתאחדות.

  במימון עצמי מלא.
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   להצטרף לנבחרתוהלאה  1במקומות זאת בתחרות ידורגו לשחקנים ש האפשרות תינתן 1.1

 המלון ,ב"מימון עצמי" של עלות הטיסהשחקניות ס"ה בנבחרת(  1-שחקנים ו 1) עד 

 ה.כ.י(.  כדורים והביטוח יכוסה ע"י אחד של  ) עלות הטסת תיק  ודמי ההשתתפות

 3תשלום תוך הלהעביר ומהירה  לקבל החלטה המעוניינים באפשרות זו מחויבים 

בירו את הכספים כנ"ל ייראה הדבר כמי שויתרו על עשחקנים לא יהבמידה ו. ימים

 .השתתפותם בנבחרת

 

 1-9 מקוםזו הישג של  וישיג באליפות אירופהשחקן שיסע לתחרות ב"מימון עצמי" כנ"ל  1.1

כספים שהעביר בפועל   האת חזרה יקבל  -שישתתף  /קטגוריותותבאחת מהתחרוי

  ."מימון העצמי"כ

 

, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן, בכל שלב 1.1

 יוחזרו דמי ההשתתפות.

 
מהאימונים שיקבעו כאימוני  82%להשתתף בלפחות  יםחייב רת יהיונבחה כל שחקני 1.1

א ישתתף כנ"ל ינופה שחקן שלת יציאה לתחרות בחו"ל. הכנה של הנבחרת לקרא

 .מהנבחרת
 

 

 :   ועדת ערעורים .8

 אריה פישר, יו"ר וכל חבר ועד מנהל שיהיה נוכח במקום. 1.9
  .מפגשמסיום המשחקים בכל  דקות 15עד יתקבלו  ערעורים 1.1

 

 

 

 

 בברכה,
 

 יו"ר     אריה פישר,    

 התאחדות הכדורת בישראל
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