
 
 
 

 

 הישראלי הבדמינטון איגוד
 חצור קיבוץ: משרד

 60970 חצור קיבוץ: מכתבים משלוח
 08-8579345: פקס    0524-234732: טלפון

 israel.badminton.association@gmail.com :: ל"דוא
 

 

 
 עעע

 

Israeli Badminton Association 
Office: Kibbutz Hatzor 
Post: Nir Sade, Kibbutz Hatzor, 60970 
Phone: +972524234732 Fax: +97288579234 
E-mail: israel.badminton.association@gmail.com 

 

 

 

  8201 פרסום הזמנה לנהלי רישום לאליפות אירופה סניורים

 + באיגוד הבדמינטון הישראלי. 35שלום רב לכל שחקני הבדמינטון לגיאלי 

לבקשת מספר שחקנים באליפות ישראל ותיקים ובעקבות הבעת רצונם להשתתף באליפות אירופה לסניורים שתתקיים 

את בפרסום פרטים על התחרות, עלויות הרשמה וקריטריונים , האיגוד החליט לצ2018בחודש ספטמבר  פרדבס

להשתתפות. חשוב מאוד שתקראו טוב את המסמך ותשלחו את כל המסמכים הנלווים על מנת להקל עלינו לרשום 

 אתכם מבעוד מועד. 

  :24-30.9.2018תאריכים 

  :גואדלחארה, ספרדמקום. 

 יורו 120קטגוריות  3, יורו 90, שתי קטגוריות יורו 75 אחת יתעלות לקטגורי 

  :זוגות מעורבים. 8זוגות נשים,  8זוגות גברים,  8יחידות,  8יחידים,  8לכל מדינה מותר לרשום לכל קבוצת גיל 

  במידה ויווצר מצב שישנם יותר משמונה משתתפים בקטגורית גיל, אז תינתן עדיפות לשחקנים שהשתתפו
 באליפות ישראל סניורים.

 קטגוריות המורכבות מיחידים, זוגות גברים/נשים  וזוגות מעורבים. שחקן לא יוכל  3עד  לכל שחקן מותר להשתתף
 להשתתף בשתי קטגוריות יחידים או שתי זוגות גברים בגילאים שונים.

 .לשחקן מותר לרדת לגיל יותר נמוך על מנת לשתף פעולה עם בן/בת זוג אך אינו יכול לעלות לגיל יותר מבוגר 

 ות בעל כרטיס שחקן באיגוד הבדמינטון הישראלי!!כל נרשם חייב להי 

 :השנתונים של הגילאים 

  35 – 1982-1978ילידי+ 

  40 – 1977-1973ילידי+ 

  45 – 1972-1968ילידי+ 

  50 – 1967-1963ילידי+ 

  55 – 1962-1958ילידי+ 

  60 – 1957-1953ילידי+ 

  65 – 1952-1948ילידי+ 

  70 – 1947-1942ילידי+ 

 לאחר מועד זה, האיגוד לא יטפל בפניות להרשמה(. 15.7.2018שמה באיגוד הישראלי: מועד אחרון להר( 

 :כיצד נרשמים? על כל משתתף יש לשלוח 

 צילום דרכון 

 על סכום דמי ההשתתפות /העברה בנקאיתהפקדת צ'ק/מזומן 

 פקדון כרטיס אשראי להזמנת מלון 

  לאיזה קטגוריות השחקן נרשם ומי הפרטנר שלו בזוגות/זוגות מעורבים. במידה ויש פרטנר מחו"ל, אז יש לציין את השם

 .BWFהמלא של השחקן באנגלית ומספר 
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  על המזמינים מלון באופן ישיר מול המארגנים, למעוניינים להירשם רצוי למהר ולהזמין מלון מבעוד מועד –לינה ואוכל .

 ח לאיגוד אישור על הזמנת מלון ותשלום.חובה לשלו

  יש לשלוח מייל למארגנים ולתת את פרטי ההגעה ועזיבה. חשוב לקרוא איזה שדה תעופה  –הסעה משדה התעופה

 המארגנים מגדירים כמקום איסוף. את הפרטים יש לשלוח ישירות למארגנים.

 טוןלפרטים נוספים ניתן לשלוח מייל לניר שדה, מנכ"ל איגוד הבדמינ

Israel.badminton.association@gmail.com 

 לינק לאתר התחרות:

http://events.badmintoneurope.com/cms/?cmsid=340&pageid=5804 

 קיים בלינק לאתר התחרות. מידע על לינה:                 

 

 בברכה.                

 ניר שדה                 

 מנכ"ל                
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