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 2202 הזמנה לאליפות ישראל
 

May 28-26 
 

 (בכניסה מכיוון אליקים) דלית אל כרמלדרכא אולם ספורט  מיקום: •

 , שטיחי בדמינטון 4מגרשים:   •

   Li Ning +300כדור תחרות:  •

 בוריס גרינבלט התחרות:  מנהל •

 גידי בסין שופט ראשי של התחרות:  •

 , זוגות מעורבים נשים, זוגות גברים, זוגות נשים, יחידות גבריםיחידים קטגוריות:  •

 

: קטגוריה תשוחק רק במידה ויהיה מינימום של ארבע/ה משתתפים ביחידים/ות וארבע/ה זוגות  הערה

 בקטגוריות הזוגות.  

 כל שחקן יוכל להרשם ללא יותר מי שלוש קטגוריות.  : הערה

 

 בכל הקטגוריות  אאוט-ונוקשיטת תחרות:  •

תבחר בהתאם לרשום בתקנון לניהול (, השיטה 7-4יהיה קטן )ומספר הנרשמים בקטגוריה במידה : הערה

 תחרויות. 

 

 לוח זמנים המשוער:  •

 . ות אחרי צהריים שלבים מוקדמים משע 26/05/22

 צהריים שלבי שמינית ורבע גמר. ותמשע 27/05/22

 מהבוקר חצאי גמרים וגמרים  28/05/22

 : לוח זמנים יכול להשתנות לאחר אומדן כמות המשתתפים.הערה

 מדוייק יותר ייפורסם לקראת ההגרלה אחרי סיום רישום. : לוח זמנים הערה

 

 . 1-3. יחולקו גבעים למקומות  לאחר סיום כל המשחקים ;28/05/22שבת טקס סיום:   •
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 .₪ לכל קטגוריה נוספת. המועדונים אחראים על תשלום ₪20 לקטגוריה אחת,  50דמי השתתפות:  •

 למייל של וועדת ליגה וגביע  המועדונים בלבד: את ביצוע ההרשמה יש לעשות על ידי הרשמה •

 isrbad.tournaments.register@gmail.comכתובת להרשמה: 

 : ההרשמה תאושר רק לבעלי כרטיס שחקן ובדיקה רפואית בתוקף במועד סיום ההרשמה.הערה

 

 . 23.59בשעה  20/05/2022  'ויום מועד אחרון להרשמה:  •

ומעוניינים למצוא בן/בת זוג לשחקן אז יש לציין זאת בהרשמה. מכיוון ששעת ההגרלה מאוד  : במידה הערה

קרובה לשעת סיום ההרשמה, נבקש מהמאמנים לסכם את הזוגות לפני סיום ההרשמה ולא להשאיר זאת  

 פתוח. 

 

התחרות.  הגרלות יפורסמו מיד לאחר סיום ביצוע באתר  . 21:00בשעה  23/05/2022' ב: יום מועד ההגרלות •

 הקישור לאתר התחרות יפורסם בהמשך. 

 2220/50/22ההגרלה תשודר בזום, הקישור ישלח ביום ראשון : הערה

 הדירוגים יבוצעו על פי דירוג ארצי עדכני : הערה

 

 . 24/05/2022' גיום : מועד פרסום סדר המשחקים •

 דק' לפני תחילת תחרות, ישודר בזום.  30יפורסם בהמשך, יתקיים  :מפגש מאמנים •
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