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                                                 91-2020 ליגה אישית

 

 5סיבוב   נוערהזמנה לליגה אישית 

  11.07.2020:ך תארי

 יהוד  מיקום:  

 , יהוד 1אולם הספורט מתנ"ס שטיינברג, רחוב רם כהן  כתובת:  

  אתר התחרות:

A4E90FF356FF-984E-4745-22D8-https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=C8E308D2 

 ראה בסוף ההזמנה הנחיות מיוחדות בעיקבות קורונה: 

 Li Ning +100 :כדור משחק 

 נקודות  21שיטה רגילה הטוב משלוש מערכות עד ניקוד: שיטת 

 וצעירים יותר.  2005בליגה אישית לנוער זכאים להשתתף ילדי : זכאות

 בוריס גרינבלט  : מנהל תחרות

 23:59עד השעה   יום שבת 04.07.2020: מועד רישום אחרון

אפשר לשלוח תיקונים להרשמות עד לביצוע דירוגים וחלוקה לבתים, אבל התיקונים  :  1הערה 

 . ראשוניות עד למועד רישום האחרוןת ההרשמות ישלחו איתקבלו רק מהמועדונים ש

לא ירשמו   –יהיו ללא אישור רפואי בתוקף  למועד רישום האחרון : שחקנים שעד 2הערה 

 לתחרות. לא יהיו הרשמות על תנאי. 

 20:00בשעה  06.07.2020:  ביצוע דירוגים וחלוקה לבתים תאריך ושעת 

  של מחזור ליגה אישית הקודםתוצאות  : לפי דירוגים 

 : מיד לאחר ההגרלות פרסום הגרלות

ללא אישור  : לא יתקבל ביטול רישום לאחר פירסום ההגרלות ללא אישור רפואי. 3הערה 

רפואי יחוייב המועדון של השחקן בדמי השתתפות. במידה ושחקן לא יגיע לתחרות ללא  

 יכנס המועדון )ראה תקנון ליגה אישית לנוער(.  –הודעה 

 20:00בשעה  08.07.2020יך : בתארפרסום לוח זמנים 
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 . ₪ לשחקן 50: דמי רישום 

 :  תנאים מוקדמים לרישום 

 .  כל שחקן חייב להיות רשום באיגוד עם בדיקה רפואית בתוקף  .1

 . )ניתן להוריד טופס מהאתר(  מחויב להציג אישור הורים  18כל שחקן מתחת לגיל . 2

 . מועדון חייב לספק לאיגוד צילום תעודות זהות של כל שחקניו. 3

 מועדון שלא שלח אישור קיום ביטוחים לא יוכל לרשום שחקנים לתחרות. . 4

 isrbad.tournaments.register@gmail.com: כתובת להרשמה 

 

 יקבות קורונה: הנחיות מיוחדות בע

מאמן עם חום מעל  \ולם יחויב לבצע בדיקת חום. שחקן אמאמן בכניסה ל\כל שחקן  •

 . והשתתפותו בתחרות תתבטל ולםא מעלות לא יורשה להכנס ל 38.0

אחים/חברי משפחה וכל  /הורים   –בגלל ההנחיה להעביר את התחרויות ללא קהל  •

מועדון הרושם לשלוח את  על ה ולם התחרות. אלא יורשו להכנס ל בעלי עניין אחרים 

 18.6שמות המאמנים המורשים אל בוריס גרינבלט עד ליום חמישי  

 ולם התחרות. אמאמנים ל  2להכניס עד כל מועדון יהיה רשאי  •

 התחרות תועבר בשני מקצים על מנת למנוע התקהלות של השחקנים.  •

 במידה ויחולו שינויים בהנחיות תישלח הודעה למועדונים הרושמים.  •
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