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ליגה אישית 2021-22

הזמנה לליגה אישית נוער סיבוב 1
תאריך20.11.2021 :

שעה9:00 :

זכאות :בליגה אישית לנוער זכאים להשתתף ילדי  2007וצעירים יותר.
מיקום :יהוד
כתובת :אולם הספורט מתנ"ס שטיינברג ,רחוב רם כהן  ,1יהוד
אתר התחרות :יפורסם בהמשך
כדור משחקLiNing +100 :
שיטת ניקוד :שיטה רגילה הטוב משלוש מערכות עד  21נקודות
מנהל תחרות :בוריס גרינבלט
מועד רישום אחרון 13.11.2021 :יום שבת עד השעה 23:59
הערה  :1תיקונים לרשומים לאחר התאריך שצויין מעלה ,יתקבלו רק מהמועדונים שישלחו
את ההרשמות בזמן.
הערה  :2שחקנים שעד התאריך שצויין מעלה לא יהיו מאושרים במערכת ניהול שחקנים לא
יוכלו להרשם .לא יהיו הרשמות על תנאי.
תאריך ושעת ביצוע דירוגים וחלוקה לבתים 15.11.2021 :בערב בשעה 20:00
דירוגים :לפי תוצאות סופיות של שנה שעברה
פרסום הגרלות :מיד לאחר ההגרלות
הערה  :3לא יתקבל ביטול רישום לאחר פירסום ההגרלות ללא אישור רפואי .ללא אישור
רפואי יחוייב המועדון של השחקן בדמי השתתפות .במידה ושחקן לא יגיע לתחרות ללא
הודעה – יכנס המועדון (ראה תקנון ליגה אישית לנוער).
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פרסום לוח זמנים :בתאריך  17.11.2021לאחר אומדן כמות הנרשמים.
דמי רישום ₪ 50 :לשחקן.
תנאים מוקדמים לרישום:
 .1כל שחקן חייב להיות רשום באיגוד עם בדיקה רפואית

בתוקף.

 .2כל שחקן מתחת לגיל  18מחויב להציג אישור הורים (ניתן להוריד טופס מהאתר).
 .3מועדון חייב לספק לאיגוד צילום תעודות זהות של כל שחקניו.
 .4מועדון שלא שלח אישור קיום ביטוחים לא יוכל לרשום שחקנים לתחרות.
כתובת להרשמהisrbad.tournaments.register@gmail.com :

תקנות קורונה:
לא תאושר כניסה לאולם אם שחקן \ שופט \ מאמן \ הורה לא יציג אחד מאלו:
א .אישור החלמה תקף
ב .תעודת מחוסן תקפה
ג .אישור "תו ירוק" המונפק באמצעות יישומון משרד הבריאות או בפניה מקוונת
למשרד הבריאות;
ד .בדיקת קורונה שלילית תקפה ל 72-שעות אחרונות.

