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פרסום הזמנה לנהלי רישום לאליפות אירופה סניורים 2020
עעע
שלום רב לכל שחקני הבדמינטון לגיאלי  +35באיגוד הבדמינטון הישראלי.
לבקשת מספר שחקנים באליפות ישראל ותיקים ובעקבות הבעת רצונם להשתתף באליפות אירופה לסניורים שתתקיים
בזאדאר ,קרואטיה בחודש ספטמבר  ,2020האיגוד החליט לצאת בפרסום פרטים על התחרות ,עלויות הרשמה
וקריטריונים להשתתפות .חשוב מאוד שתקראו טוב את המסמך ותשלחו את כל המסמכים הנלווים על מנת להקל עלינו
לרשום אתכם מבעוד מועד.


תאריכים27.9-4.10.2020 :



מקום :זאדאר ,קרואטיה.



עלות לקטגוריית אחת  75יורו ,שתי קטגוריות  90יורו 3 ,קטגוריות  120יורו



לכל מדינה מותר לרשום לכל קבוצת גיל 8 :יחידים 8 ,יחידות 8 ,זוגות גברים 8 ,זוגות נשים 8 ,זוגות מעורבים.



במידה ויווצר מצב שישנם יותר משמונה משתתפים בקטגורית גיל ,אז תינתן עדיפות לשחקנים שהשתתפו באליפות
ישראל סניורים .ואם יש מחלוקת נוספת אז הדירוג הישראלי הוא שיקבע את זהות הנוסע.



לכל שחקן מותר להשתתף עד  3קטגוריות המורכבות מיחידים ,זוגות גברים/נשים וזוגות מעורבים .שחקן לא יוכל
להשתתף בשתי קטגוריות יחידים או שתי זוגות גברים או שתי זוגות מעורבים בגילאים שונים.



לשחקן מותר לרדת לגיל יותר נמוך על מנת לשתף פעולה עם בן/בת זוג אך אינו יכול לעלות לגיל יותר מבוגר.



כל נרשם חייב להיות בעל כרטיס שחקן באיגוד הבדמינטון הישראלי!!



השנתונים של הגילאים:



ילידי +35 – 1984-1980



ילידי +40 – 1979-1975



ילידי +45 – 1970-1966



ילידי +50 – 1965-1961



ילידי +55 – 1960-1956



ילידי +60 – 1955-1951



ילידי +65 – 1950-1946



ילידי +70 – 1945-1940



מועד אחרון להרשמה באיגוד הישראלי( 28.7.2020 :לאחר מועד זה ,האיגוד לא יטפל בפניות להרשמה).



כיצד נרשמים? על כל משתתף יש לשלוח:



צילום דרכון



הפקדת צ'ק/מזומן/העברה בנקאית על סכום דמי ההשתתפות



לאיזה קטגוריות השחקן נרשם ומי הפרטנר שלו בזוגות/זוגות מעורבים .במידה ויש פרטנר מחו"ל ,אז יש לציין את השם
המלא של השחקן באנגלית ומספר .BWF



לינה ואוכל – למעוניינים להירשם רצוי למהר ולהזמין מלון מבעוד מועד .על המזמינים מלון באופן ישיר מול המארגנים ,חובה
לשלוח לאיגוד אישור על הזמנת מלון ותשלום.
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הסעה משדה התעופה – יש לשלוח מייל למארגנים ולתת את פרטי ההגעה ועזיבה .חשוב לקרוא איזה שדה תעופה
המארגנים מגדירים כמקום איסוף .את הפרטים יש לשלוח ישירות למארגנים.



הוראות ביגוד לתחרות – חשוב מאוד שתקראו את הוראות הביגוד התקני להשתתפות באליפות הזו .שחקן שלא יעמוד
בכללים והאיגוד יקבל קנס על לבוש בגלל השחקן .יהיה על השחקן לשלם לאיגוד את הקנס .לשאלות ניתן לפנות לגידי בסין,
יו"ר ועדת שיפוט בטלפון 054-6491014



אקרדיטציה – יש להעביר אל האיגוד הישראלי גם תמונה באיכות טובה בעת ההרשמה ואנו נשלח את הפרטים לאקרדיטציה.



את כל הזמנות ה שירותים שניתנים על ידי המארגנים כגון לינה והעברות מהשדה יש לשלוח למארגנים עד לתאריך
 ,14.8.2020בקשה למגרשי אימונים יש לשלוח עד לתאריך  .15.9.2020מיותר לציין שלשלוח מבעוד מועד זה יתרון .ורצוי
לכתב את מייל האיגוד בכל התכתבות מול המארגנים למקרה של תקלה.



מנהל משלחת – מתוך הנרשמים ימונה מנהל משלחת שיתחייב להשתתף בתדריך מנהלי משלחות שיתקיים בתאריך
 26.9.2020בשעה .20:00



מצב קורונה – שימו לב!! האיגוד אינו אחראי לשינויים שיחולו בעקבות נגיף הקורונה .כל ההתחייבויות הכספיות בכל הנוגע
לדמי הרשמה ,טיסות ,הסעות ,לינה ועוד ..יחולו על הנרשמים.

עעע

לפרטים נוספים ניתן לשלוח מייל לניר שדה ,מנכ"ל איגוד הבדמינטון
Israel.badminton.association@gmail.com
לינק לאתר התחרות :קישור
מידע על לינה :קיים בלינק לאתר התחרות.

בברכה.
ניר שדה
מנכ"ל איגוד הבדמינטון

