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 81-7201לפתיחת עונת רישום ומחירון  רסום מועדיפ
 

 לכל פעילי הבדמינטון שלום.

 בפתח וכולנו כבר מתחילים בהכנות לקראתה. 2017-18עונת 

 בקיץ כל התקנונים של האיגוד עודכנו בחוקים ותקנות חדשות על פי החלטות של ועדות וחוק הספורט.

במועדונים לעבור על התקנונים לשים לב לשינויים  אנו מבקשים במיוחד מראשי המועדונים והמאמנים

 שמסומנים באדום.

 במידה ויש שאלות בהקשר זה ניתן לפנות למייל האיגוד לקבלת הבהרות והנחיות ליישום השינויים.

 

 בנוסף, תוכלו לראות בתקנון הליגה הקבוצתית את המועדים לרישום מועדונים, קבוצות והרכבים.

 על מועדי ההרשמות ואף כדי לבצע את הרישומים לפני סיום המועדים.אני מדגיש שיש להקפיד 

 

 תאריכים חשובים:

  10.9.2017–מועד אחרון לרישום מועדון 

  כולל יום ושעת משחק בית ופרטי איש  15.9.2017 –מועד אחרון לרישום קבוצות  והרכבים(

 קשר(

  5.10.2017 –פרסום חלוקה לבתים ומחוזות 

 15.10.2017עד  – ומית והארציתהלא פרסום לוח זמנים 

 2017של נובמבר  לישישבוע ש – הלאומית והארצית תחילת הליגה 

 .פרסום תאריכים לליגה המחוזית ינתנו בהמשך על ידי ועדת ארגון 

 

 רישום שחקנים:

 .רישום שחקנים יעשה למייל האיגוד בלבד כולל שליחת בדיקות רפואיות 

 ן ותאריך הלידה בכתב ברור וקריא.אבקש לרשום את תעודת הזהות, שם השחק 

  שעות לפני סיום ההרשמה  48ניתן לרשום שחקן בכל עת, אך רצוי לסיים את ההליך לפחות

 ., פרט לתקנות ליגה קבוצתיתלתחרות שבה הוא מעוניין להשתתף

 !למען הסר ספק, שחקן שאינו מאושר באיגוד, לא יוכל להירשם לתחרויות 

 ,ו 4.8על המועדון לפעול לפי ההוראות בתקנון תחרויות סעיפים  בנוגע לתחרויות בינלאומיות-

 על מנת שבמקרה של בעיות רישום מכל סוג שהן, ההרשמה לא תתפספס. 4.9

  ההעברת שחקן ממועדון אחד למועדון אחר תתבצע אך ורק לאחר שליחת טופס ההעברה חתום

 על ידי מורשי חתימה של המועדון המשחרר והמועדון הרושם.

 ל מועדון להעביר טופס אישור קיום ביטוחים חתוםעל כ 

  ללא הסדרת החוב האגודה לא  אם קיימים. 2016-17על כל מועדון להסדיר את חובותיו מעונת

 תאושר ברישום

  יש להוריד את 18חלה חובה לחתימת הורים על אישור קטין מתחת לגיל  –אישור קטין ,

 הטופס מהאתר ולהחתים את ההורים.

  יש לצרף תמונה לכל שחקן רשום. ניתן לצלם בנייד ולשלוח למייל  –תמונת פספורט

 האיגוד.

 

 הקצאת תחרויות:
מועדון המעוניין להקצות תחרות ישלח מייל לאיגוד הבדמינטון בצירוף טופס הקצאת תחרות מעמוד 

 ל.קישורים. האיגוד שומר לעצמו את הזכות להכיר בתחרות לפי כלליה והתנהלותה בפוע
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 מחירון ותשלומים
 את התשלומים ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:

 .העברה בנקאית חשבון האיגוד ולאחר העברה לדווח לאיגוד שבוצעה 

  המחאות 

 !הערה: אנו מעדיפים להימנע מקבלת תשלום מזומן 

 

 להלן טבלת התשלומים לרישום באיגוד:
 

 הערות סכום סוג התשלום
 ה אחתלעונ 400 רישום מועדון

 חייב להיות מועדון חדש תחת עמותה חדשה 0 חדש או בית ספרירישום מועדון 

 לעונה אחת 200 לאומית רישום קבוצה בליגה

 לעונה אחת 150 רישום קבוצה בליגה ארצית

 לעונה אחת 100 רישום קבוצה בליגה מחוזית

 לעונה אחת 70 רישום שחקן באיגוד

 השחקן יוגבל רק לתחרויות בית ספריות ואזורית 30 רישום שחקן מועדון בית ספרי
 לכל תחרות 100 אגרת רישום תחרות

 הערה: שחקן מועדון בית ספרי שירצה להירשם לאליפויות ישראל/ליגה אישית/תחרויות דירוג יצטרף ל

 

 הנהלת איגוד הבדמינטון

.badminton.association@gmail.comIsrael 

 0524-234732נייד: 

mailto:Israel.badminton.association@gmail.com
mailto:Israel.badminton.association@gmail.com

