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 וותיקים הזמנה לאליפות ישראל 
 

2/2026/52-42 
 

 לוד  מיקום: •

 אולם פיס ביאליקאולם:  •

 רחוב קפלן, לוד כתובת:  •

 4מגרשים:   •

 Li Ning +100כדור תחרות:  •

 יקבע בהמשךהתחרות:  מנהל •

 מעורבים יחידים גברים, יחידות נשים, זוגות גברים, זוגות נשים, זוגות קטגוריות:  •

  :שנתוניםקטגוריות ו  •

MS35+ MD35+ –  1986  ומבוגרים יותר 

MS45+ MD45+ –  1976 ומבוגרים יותר  

 MS55+ MD55+–  1966  ומבוגרים יותר 

WS35+ XD35+  – 1986 ים יותר \ותומבוגר 

XD45+ –  1976 כאשר במידה ובקטגוריה הזאת או בקטגוריה ים יותר\ות ומבוגר ,XD35+  

 זוגות, שתי קטגוריות יאוחדו.  4  –ירשמו פחות מי 

 

: קטגוריה בכל גיל תשוחק רק במידה ויהיה מינימום של ארבע/ה משתתפים ביחידים/ות  הערה

 נרשמים לקטגוריה, קיום משחקים בה תשקל. 3וארבע/ה זוגות בקטגוריות הזוגות. במידה ויהיו 

בכל מקרה לפני ביטול סופי של קטגוריה תשקל אפשרות העברה של השחקנים לקטגוריה  

 שמעליה )קבוצת גיל צעירה יותר(, בהתיעצות עם השחקנים הרלוונטים. 

 

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

  -שונות בגילאים שונים מאושר )למשל יחידים בקטגוריה בשנתונים שונים. הרישום לקטגוריות 

 (.+35  -וזוגות ב +45

 

לפי בקשות הרבות מהמשתמשים, המזגן באולם יהיה פתוח לאורך כל הזמן של  :  זגניםמ •

 האליפות.
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 בכל הקטגוריות  אאוט-ונוקשיטת תחרות:  •

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

 בתקנון לניהול תחרויות. 

 

 לוח זמנים המשוער:  •

 כולל שלב רבע גמר )תלוי בכמות הנרשמים(.\משחקים עד  –15:00משעה  24/06/22

 . 09:30חצאי גמר וגמרים החל משעה  –  25/06/22

 : לוח זמנים יכול להשתנות לאחר אומדן כמות המשתתפים.הערה

 

 . ומדליות 1-2 לאחר סיום כל המשחקים. יחולקו גבעים למקומות   25/06/22שבת טקס סיום:   •

₪ לכל קטגוריה נוספת. המועדונים אחראים על  ₪20 לקטגוריה אחת,  50דמי השתתפות:  •

 . תשלום

 למייל של וועדת ליגה וגביע  המועדונים בלבד: את ביצוע ההרשמה יש לעשות על ידי הרשמה •

 isrbad.tournaments.register@gmail.comכתובת להרשמה: 

 : ההרשמה תאושר רק לבעלי כרטיס שחקן ובדיקה רפואית בתוקף במועד סיום ההרשמה.הערה

 י

 . 23.59בשעה  18/06/2022  שבתיום מועד אחרון להרשמה:  •

ההגרלה מאוד קרובה לשעת סיום ההרשמה, נבקש מהמאמנים לסכם את  : מכיוון ששעת הערה

 הזוגות לפני סיום ההרשמה ולא להשאיר זאת פתוח.

 

 . 20:00בשעה  20/06/2022: יום ב' מועד ההגרלות •

 דירוג ישראלייבוצעו על פי  :דירוגים •

 : מיד לאחר סיום ביצוע ההגרלותמועד פרסום ההגרלות •

 . 21/06/2022' ד: יום המשחקיםמועד פרסום סדר  •

 הגרלות וסדר המשחקים יפורסמו באתר התחרות הערה:

 ישלך בהמשך.  לינק לאתר התחרות
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