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פרוצדורת רישום לאליפות אירופה סניורים בליובליאנה


תאריכי האליפות –  7-31לאוגוסט .2222



מקום – לובליאנה ,סלובניה



גילאים+73 ,+72 ,+03 ,+02 ,+33 ,+32 ,+03 ,+02 ,+13 :



גילאי  +13שהם הכי צעירים מתייחסים לילידי  3890ויותר מבוגרים .לאחר מכן כל  3שנתונים
עוברים לגיל היותר מבוגר.



שחקן יכול להירשם לקטגורית גיל יותר צעירה .ואינו יכול להירשם לקטגורית גיל יותר מבוגרת.



מקסימום משתתפים מכל מדינה –  9יחידים 9 ,זוגות בכל קטגורית גיל.



כדורי משחק – yonex as50

דמי הרשמה:


 73יורו לקטגוריה אחת



 82יורו לשתי קטגוריות



 322יורו לשלוש קטגוריות

האיגוד ירכז את תשלום דמי ההשתתפות ועל כל משתתף יהיה להעביר את התשלום לאיגוד מיד עם
סיום מועד ההרשמה שנקבע על ידי האיגוד .שחקן שלא יעביר תשלום בזמן לא ייכלל ברישומים
הסופיים לאליפות.
הרשמות:


מועד אחרון להרשמה לתחרות באיגוד הבדמינטון הישראלי – 25.2.2222



את ההרשמות ניתן לשלוח לניר שדה במייל Israel.badminton.association@gmail.com



והוא יעביר את הרישומיים הסופיים למנכ"ל האיגוד.



יש לצרף בעת הרישום צילום דרכון של השחקן (לפי דרישת האיגוד האירופאי).



ניתן להירשם רק עד  1קטגוריות :יחידים/ות ,זוגות ,זוגות מעורבים .אין אפשרות להירשם לאותה
דיסיפלינה פעמיים .לדומגא :פעמיים יחידים בשני גילאים שונים.

חשוב לדעת – לאחר מועד סיום ההרשמות באיגוד האירופאי ( )22.2.22נוצרת התחייבות על התשלום
לדמי הרשמה ואין החזרים כספיים מכל סיבה שהיא במידה ושחקן מחליף לפרוש מהתחרות ולא לנסוע.
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עעע

רכישת טיסות ולינה


האיגוד אינו אחראי על הסדרי הטיסות ,ביטוחים ,לינה ואוכל של המשתתפים .על כן ,על המשתתפים
לארגן בעצמם את הלוגיסטיקה הזו.

שונות


השתתפות בתדריך מנהלי משלחות – לאחר סיום ההרשמות ,האיגוד ייקבע ראש משלחת שישתתף
בתדריך מנהלי משלחות.



בקשה למציאת פרטנרים לזוגות – ניתן לפנות לניר שדה שישלח בקשה למציאת פרטנר
לזוגות/מעורבים בתחרות .בסיומו של תהליך זה האיגוד האירופאי יודיע אם מצא פרטנר.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לניר שדה בטלפון  232-0210712שמרכז את ההרשמות לתחרות.

בברכה.
הנהלת איגוד הבדמינטון

קישור לאתר התחרות :איגוד הבדמינטון האירופאי

