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 לכבוד: כל השחקנים הותיקים

 11.8.2019-4הנדון: מכתב הסבר לאליפות העולם לותיקים בקטוביץ, פולין בתאריכים 

 שלום רב.

במכתב זה אפרט את עיקרי ההזמנה לאליפות העולם לותיקים שתיערך בעיר קטוביץ שבפולין בתאריכים 

 מחירים.הואת נהלי ההרשמה ו 4-11.8.2019

והינכם מעוניינים להירשם לתחרות זו עליכם לפעול על פי הנהלים במכתב על מנת שנוכל לרשום במידה 

 את כולם באופן תקין ומסודר.

 תנאים להשתתפות:

 גילאי התחרות הם: 

 ומעלה 1983ילידי  +35גילאי 

 ומעלה 1978ילידי  +40גילאי 

 ומעלה 1973ילידי  +45גילאי 

 ומעלה 1968ילידי  +50גילאי 

 ומעלה 1963ילידי  +55גילאי 

 ומעלה 1958ילידי  +60גילאי 

 ומעלה 1953ילידי  +65גילאי 

 ומעלה 1948ילידי  +70גילאי 

 ומעלה 1943ילידי  +75גילאי 

 

  זוגות  4-וזוגות נשים, 4זוגות גברים,  4יחידות,  4יחידים, שחקנים ל 4כל מדינה זכאית לשלוח

בקשות הזכות להשתתפות תינתן על  4-ל כן, במידה וישנם יותר מ. עגילקטגוריית מעורבים לכל 

 פי דירוג ארצי עדכני.

 איזו בלבד ב לשחקן מותר להשתתף בקטגוריית יחידים אחת, זוגות אחת וזוגות מעורבים אחת

 גיל שיבחר.קבוצת 

 שחקן יכול לבחור להשתתף בגיל הצעיר מגילו אך לא בגיל המבוגר מגילו.הערה : 

  המעוניין להירשם חייב להעביר צילום דרכון עדכני אליי למטרת רישום ואימות על ידי כל שחקן

 האיגוד העולמי.

 על כן, כל המעוניינים להירשם מתבקשים 2019ליוני  18הוא לתחרות  מועד אחרון להרשמה ,

 .10.6.2019עד לתאריך להירשם אצלי ולספק את המסמכים הרלוונטים 

  זוג למשחקים ממדינה אחרת, עליכם להביא אליי שם+צילום דרכון במידה ואתם מחפשים בן/בת

על מנת שאוכל ליצור קשר עם האיגוד של השחקן להרשמה. לאחר מכן לא  10.6עד לתאריך 

 זו.כתינתן אפשרות 



 ד נות הביגוד לתחרויות רשמיות של האיגויש לוודא שהביגוד שלכם עומד בתק – חוקי ביגוד

 כל לפנות אליי או אל גידי בסין לצורך הבהרות בנושא.סבר יוהעולמי. מי שנרשם וצריך ה

 על כל משתתף להעביר תמונת פספורט באיכות טובה על מנת שהמארגנים יוכלו  – תגי זיהוי

 למשלחת. תגי זיהוי רשמיים מסודריםלהפיק 

 דולר שתחוייבו לשלם  250וע ההגרלה תגרור קנס של כל פרישה לאחר ביצ – פרישות

ראלי על מנת שנעביר אותם לאיגוד העולמי. על כן, עליכם לדעת בודאות שאתם לאיגוד היש

 נוסעים בעת ההרשמה.

 באחריות המשתתפים לדאוג לביטוחים מתאימים. – ביטוח 

  שיתודרך בסוגיות  משלחת מוביללאחר ההרשמות אבקש מכם לבחור  –מוביל משלחת מינוי

 מטעמכם. משלחת מובילשונות שיש לבצע לקראת הנסיעה. לא יבוצעו הרשמות ללא מינוי 

 מוביל המשלחת יהיה אחראי על:

 משלחות מוביליהשתתפות בתדריך  .א

 סוף דמי השתתפות ותשלום למארגניםאי .ב

 הזמנת מגרשי אימון .ג

 יסוף וחלוקת תגי זיהוי למשלחתא .ד

 

 עלויות: 

  שלוש קטגוריות. דמי לדולר לשתיים או  150יה אחת, רדולר לקטגו 120 –דמי השתתפות

ההרשמה והוא יבצע העברה בנקאית מיד בתום מוביל המשלחת ההשתתפות ירוכזו אצל 

 ליוני. 20למארגנים באופן מרוכז לא יאוחר מתאריך 

  שימו לב  בכל מלון אחר שתבחרו.מלון התחרות או ב חדריםבאפשרותכם להזמין  –לינה

שהמארגנים מספקים הסעות רק למשתתפים שמזמינים חדר במלון הרשמי של התחרות כולל 

 איסוף משדה התעופה.

  באחריותכם להזמין כרטיסי טיסה –טיסות. 

 

 בברכה.

 ניר שדה

 מנכ"ל איגוד הבדמינטון

  


