
 

 .פעילי הבדמינטון בישראלשלום לכל 

שהיא תחרות  9-בבדמינטון ה אליפות חצור הבינלאומית קיבוצינותתקיים ב 2019לאוקטובר  23-26בתאריכים 

  דירוג עולמי.

 .מצפים לכמות דומה של שחקנים ומאמניםוהשנה אנו  מדינות 19-ממחו"ל שחקנים  50נרשמו  לפני כשנה

 :להשנה להלן ימי ושעות התחרות המשוערות

 23.10 מוקדמות. – יום רביעי, שעות התחרות ייקבעו בהתאם לכמות המשחקים 

 24.10 שחקים עד לשלב רבעי הגמרים מ – יום חמישי, שעות התחרות ייקבעו בהתאם לכמות המשחקים

 .בכל הקטגוריות

 25.10  חצאי גמרים 15:30רבעי גמרים, החל מהשעה  10:00החל מהשעה יום שישי 

 26.10  גמרים 10:00החל מהשעה יום שבת 

הבדמינטון ארגון אירוע בסדר גודל כזה דורש הרבה לוגיסטיקה ורוח התנדבותית ועל כן, אנו פונים לקהילת 

 להציע את התנדבותכם גם השנה לעזרה בדברים הבאים: בישראל

 

 

 

 

 

 /קבלת קהל בשדה התעופההסעות

והחזרה לשדה התעופה. הנהגים כמובן ייסעו או מהרכבת באשדוד איסוף משדה התעופה לההסעות הם בעיקר 

בשער  אולם הנכנסיםמחוץ ל באים. על הנהג לפגוש את הבמידת הצורך פרטי ויקבלו החזר על חניהברכב 

מלון באשדוד. כל נהג יאובזר בשלט של התחרות וחולצת או  ולקחת אותם לקיבוץ שייקבע ובשעה שתיקבע

ימוקם בשדה נצטרך איש קשר ש זבנוסף, למשלחות גדולות יאורגנו הסעות מהמועצה וא תחרות שיזהו אותו.

 .במידת הצורך ויקבל את האורחים וינחה אותם להסעה או לרכבת ויעזור ברכישת כרטיס

  הסעדה

מתנדבים לעזרה בארגון ופינוי יאכלו בחדר האוכל  ולכן דרושים גם  שחקנים והשופטיםבמהלך ימי התחרות ה

והמתנדבים בימי  ו לשחקניםנת אוכל קל וחלוקתייתכן ונצטרך גם עזרה בהכוהכוונתם.  שחקניםהארוחות ל

בנוסף, אנו מחפשים עובד בתשלום שירכז את נושא האוכל והעבודה מול חדר האוכל. ניתן לפנות לניר  .התחרות

 שדה לפרטים נוספים.



 ומעבירי תוצאות שופטי קו

את הימים ושעות התחרות. במידה ויש מעוניינים להתנדב  נשמח גם למתנדבים בשיפוט קו, תוכלו לראות למעלה

דקות לפני תחילת  20-שאתם מעוניינים לעשות ולהגיע כ )ימים( כשופטי קו אז יש להודיע לנו מראש על המשמרות

 .ויותר משמרות )ימים( 2-ומעלה ולעזור ב 13המשמרת. על השופטים להיות בני 

 /רופאחובש/פיזיוטרפיסט

במהלך המשחקים צריך להיות נוכח במקום חובש/פיזיוטרפיסט/רופא שמגיש עזרה רפואית במידת הצורך. תפקיד 

 זה בתגמול סמלי לפי שעה.

 עזרה לוגיסטית כללית

ם לעזרה לוגיסטית כללית כגון הכנת האולם לתחרות, ניקיון שוטף במהלך התחרות באולם נדרשים גם מתנדבי

 וסביבתו, הכוונת הזרים להתמצאות בשטח, וכל צורך אחר שיעלה במהלך ימי התחרות.

תסתיים ההרשמה לתחרות ואז נקבל תמונה ספציפית על כמות המשתתפים, שעות  24.9.2018בתאריך 

 יקות הנדרשות ונארגן ישיבת הכנה לצוות המתנדבים.המשחקים ושאר הלוגיסט

 חשוב לציין שכל מתנדב יקבל חולצת תחרות ושי צנוע על עזרתו בארגון.
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