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 , יהוד.אולם הספורט ע"ש שאול ששון: מיקום •

 9מגרשים:   •

 Yonex Aerosansa 20: כדור תחרות •

 מר' נדב מובשוביץ, מר' בוריס גרינבלטמנהלי התחרות:  •

 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3E60F541-אתר התחרות: •

731F6C5436C0-9B88-4EA5-9FBF 

 גות בנות, זוגות מעורביםיחידים בנים, יחידות בנות, זוגות בנים, זוקטגוריות:  •

  :שנתונים •

 ומטה. 2006שנתונים  – 13עד גיל 

 ומטה. 2004שנתונים  – 15עד גיל 

  ומטה. 2000שנתונים  – 19עד גיל 

 

: קטגוריה בכל גיל תשוחק רק במידה ויהיה מינימום של ארבע/ה משתתפים הערה

נרשמים לקטגוריה, קיום  3ויהיו ביחידים/ות וארבע/ה זוגות בקטגוריות הזוגות. במידה 

משחקים בה תשקל. בכל מקרה לפני ביטול סופי של קטגוריה תשקל אפשרות העברה של 

השחקנים לקטגוריה שמעליה )קבוצת גיל מבוגרת יותר(, בהתיעצות עם המאמנים 

 הרלוונטים.

 

ה . שחקן לא יוכל להרשם לאותקטגוריות שתיללא יותר מכל שחקן יוכל להרשם : הערה

(. הרישום לקטגוריות 15וליחידים עד  13קטגוריה בשנתונים שונים )למשל ליחידים עד 

 (.15וזוגות עד  13שונות בגילאים שונים מאושר )למשל יחידים עד 

 

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

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

 בתקנון לניהול תחרויות.

 

 לוח זמנים: •

 , פתיחת אולם כחצי שעה לפני תחילת התחרות.09:00-התחרות תחל ב

 : לוח זמנים משוער יפורסם בסיום ההרשמה, לאחר אומדן כמות המשתתפים.הערה
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ל ש"ח לשתי קטגוריות. המועדונים אחראים ע 70ש"ח לקטגוריה אחת,  50דמי השתתפות:  •

 .תשלום

למייל  המועדונים בלבד: את ביצוע ההרשמה יש לעשות על ידי הרשמה •

isrbad.tournaments.register@gmail.com 

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

 ההרשמה.

 

 .)צהריים( 12:00בשעה  04/12/2018יום ג' מועד אחרון להרשמה:  •

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

ההגרלה מאוד קרובה לשעת סיום ההרשמה, נבקש מהמאמנים לסכם את הזוגות לפני סיום 

 ההרשמה ולא להשאיר זאת פתוח.

 

 .20:00בשעה  05/12/2018: יום ד' מועד ההגרלות •

 : אולם שלהבת, שוהם.מיקום ההגרלות •

  :םדירוגי •

 הדירוגים יבוצעו על פי דירוג ארצי עדכני 19בקטגוריות עד  ▪

הדירוגים יבוצעו על פי תוצאות אחרונות של ליגה  13ועד  15בקטגוריות עד  ▪

                             .אישית לנוער

 

 

 נשמח לראותכם!!!

 שחקני מועדון בדמינטון יהוד,

 הנהלת מתנ"ס יהוד.
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