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 1,159,11הזמנה לאליפות ישראל לנוער לגילאי 
 

2202 12 March-10 
 

 אולם ספורט קיבוץ חצור  מיקום: •

 מגרשים עם השטיחים  4מגרשים:   •

 19גילאי   003לי נינג + ,  11,15גילאי    100לי נינג +כדור תחרות:  •

 בוריס גרינבלטתחרות:  מנהל •

 08:40בבוקר לפני תחילת משחקים בשעה  11.03.2022ביום שישי תדרוך מאמנים:  •

 

 יחידים בנים, יחידות בנות, זוגות בנים, זוגות בנות, זוגות מעורבים קטגוריות:  •

  :שנתונים •

   - 2012שנתונים   – 11עד גיל 

   - 2008שנתונים   – 15עד גיל 

   - 2004  שנתונים – 19עד גיל 

 

רק במידה ויהיו מינימום של ארבע/ה משתתפים/ות ביחידים/ות וארבע/ה  גיל תשוחק הקטגוריהבכל :  הערה

נרשמים לקטגוריה, מנהל התחרות יקבל את ההחלטה הסופית  3 זוגות בקטגוריות הזוגות. במידה ויהיו רק

 .האם לקיים את הקטגוריה

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

 

 אאוט -נוק  -אאוט, זוגות -בתים ונוק –יחידים  שיטת תחרות:  •

(, השיטה תבחר בהתאם לרשום בתקנון לניהול 5-4יהיה קטן )ומספר הנרשמים בקטגוריה במידה : הערה

 תחרויות. 

 

 כמות המשתתפים.יפורסם אחרי סיום ההרשמה ואומדן  לוח זמנים המשוער: •

 

אבקש מכולם )במיוחד מהורים( להעזר בסבלנות  . לאחר סיום כל המשחקים 12/03/22שבת טקס סיום:   •

 ולעודד את הילדים לכבד את המעמד התחרות.

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

 isrbad.tournaments.register@gmail.comכתובת להרשמה: 

ושאר המסמכים מעודכנים ההרשמה תאושר רק לבעלי כרטיס שחקן ובדיקה רפואית בתוקף  : הערה

 ם ההרשמה.במועד סיו)צילום ת.ז. ואישור קטין(  
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 בלבד, שבו יש לציין את הפרטים הבאים:   EXCEL: ההרשמה תתקבל ע"י קובץ אופן ההרשמה •

שם שחקן, שנת לידה של שחקן, קטגוריות בהן הולך להשתתף, פרטנרים לקטגוריות זוגות ומועדון של 

 הפרטנרים במידה והם לא מהמועדון של השחקן. 

 

 . 23:59בשעה  03/03/2022  'היום מועד אחרון להרשמה:  •

בקש מהמאמנים לסכם את א: במידה ומעוניינים למצוא בן/בת זוג לשחקן אז יש לציין זאת בהרשמה. הערה

 הזוגות לפני סיום ההרשמה ולא להשאיר זאת פתוח.

 

 . 06/03/2022' א: יום לפרסום לו"ז המשוערמועד  •

 

 . 20:00בשעה  07/03/2022' ב: יום מועד ההגרלות •

. במידת הצורך 2220/30/06 א'להשתתף בביצוע ההגרלה, נא להודיע עד סוף יום : במידה ומעוניינים הערה

 ההגרלה תתבצע בזום בשידור ישיר. 

 

   :דירוגים •

o   דירוג ארצי עדכני על פי  הדירוגים יבוצעו  19בקטגוריות עד 

o   הדירוגים התבססו על:  15בקטגוריות עד 

 מחזורים(  3) 2021-2022תוצאות של ליגה אישית בעונה  ▪

 ,  2021  15אליפות ישראל עד  ▪

 2021קפריסין בינלאומית  ▪

o   מחזורים( 3) 2021-2022של ליגה אישית בעונה על פי תוצאות הדירוגים יבוצעו  11בקטגוריות עד 

 

 ההגרלות. ביצוע  לאחר סיוםמיד : מועד פרסום ההגרלות •

 

 . 08/03/2022יום ג' : המשחקיםמועד פרסום סדר  •

   .הגרלות וסדר המשחקים יפורסמו באתר התחרות הערה:

 

 : קישור לאתר התחרות •

 

778B9CEB1A26-BEEF-4CF2-FE3A-https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=6953F95E 


