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 1,159,11הזמנה לאליפות ישראל לנוער לגילאי 
 

22/02/2020-20 
 

 אולם ספורט קיבוץ חצור  מיקום: •

 4מגרשים:   •

 100לי נינג +כדור תחרות:  •

 בוריס גרינבלטתחרות:  מנהל •

 

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

  :שנתונים •

 וצעירים יותר  2010שנתונים   – 11עד גיל 

  וצעירים יותר 2006שנתונים   – 15עד גיל 

  וצעירים יותר 2002שנתונים   – 19עד גיל 

 

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

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

 .האם לקיים את הקטגוריה

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

(. הרישום לקטגוריות שונות בגילאים שונים מאושר 19וליחידים עד   15בשנתונים שונים )למשל ליחידים עד 

 (. 19וזוגות עד  15)למשל יחידים עד 

 

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

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

 תחרויות. 

 

 זמנים המשוער:לוח  •

 רבע גמר. לשלב עד 11  גיל עדאאוט -יחידים בבתים ומשחקי נוקמשחקי   –18:00משעה  20/02/20

רבע  לשלב עד 19עד -ו 15  גילאי עדאאוט -יחידים בבתים ומשחקי נוקמשחקי   –15:00משעה  21/02/20

 .גמר

 . 09:00חצאי גמר וגמרים החל משעה רבעי גמר,   –  22/02/20

 זמנים יכול להשתנות לאחר אומדן כמות המשתתפים.: לוח הערה
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 . 2-3קומות אלופים ומדליות ל. יחולקו גבעים ללאחר סיום כל המשחקים 23/02/19שבת טקס סיום:  •

 

 .₪ לכל קטגוריה נוספת. המועדונים אחראים על תשלום ₪10 לקטגוריה אחת,  40דמי השתתפות:  •

 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

 במועד סיום ההרשמה.)צילום ת.ז. ואישור קטין( 

 .לא יורשה להירשם לתחרות 2020מועדון שלא הסדיר את תשלום חשבונית ינואר  :הערה

 

 . 23:59בשעה  13/02/2020  'היום מועד אחרון להרשמה:  •

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

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

 פתוח. 

 

 . 20:00בשעה  17/02/2020' ב: יום מועד ההגרלות •

 .   9201/20/61 א'להשתתף בביצוע ההגרלה, נא להודיע עד סוף יום : במידה ומעוניינים הערה

 

 : אולם יובל עמישב, רחוב קהילת שיקגו, עמישב, פ"ת. מיקום ההגרלות •

  :דירוגים •

 דירוג ארצי עדכניעל פי  הדירוגים יבוצעו  19עד  בקטגוריות  ▪

של ליגה אישית אחרונות על פי תוצאות הדירוגים יבוצעו   11ועד    15בקטגוריות עד   ▪

                             .לנוער

 ההגרלות. ביצוע  לאחר סיוםמיד : מועד פרסום ההגרלות •

 . 18/02/2020יום ג' : מועד פרסום סדר המשחקים •

   .הגרלות וסדר המשחקים יפורסמו באתר התחרות הערה:

 

 : קישור לאתר התחרות •
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