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            10/7/15 

    שחקני סניורים לכבוד:
 יו"ר מועדונים

 יו"ר ה.כ.י

 ראשונההודעה  - דנמרק, קופנהגן  2016ESBC אליפות אירופה 
 . ESBC 2016אליפות אירופה לסניורים  דנמרק,  קופנהגןתתקיים ב 2016בחודש יוני  (1

שנים ומעלה ובעלי אישור רפואי  50ים הינו באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם במועד פתיחת המשחק (2
 תקף.

 ) עפ"י תקנון הארגון האירופי ( ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד (3

 ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד. הטיסות, מימון (4

 השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל, גברים ונשים כדלקמן: (5

 כולל 50-57לגילאי  A קטגוריית גיל  .א

 כולל 58-64לגילאי  Bקטגוריית גיל   .ב

 ומעלה , כאשר לכל שנת גיל מעל תינתן נק' בונוס לכל משחק. 65לגילאי  Cקטגוריית גיל   .ג

ה.כ.י בראשות מנהל -כל שחקן ישובץ ויצוות לזוגות ושלישיות בטרם המשחקים )בארץ ע"י צוות מ .ד
 כלקחים מתחרויות קודמות(. –המשלחת 

השחקנים הראשונים  6משחקים )יחידים, זוגות, שלישיות( ובמידה ויתברג בין  18ל שחקן ישחק סה"כ כ .ה
 משחקי הגמר. –, יתחרה במסגרת המאסטרס בכל קטגוריית גיל ומין בנפרד בדירוג

 

 תאריכי יעד : (6

 שישי מסיבת הסיום ( –מועדי האליפות ) שבת טקס הפתיחה   1/7/16 – 25/6/16 .א

כמקדמה "דמי רצינות" ע"ח חלק  ₪ 1,000ה.כ.י והעברת תשלום  -יום הרשמה מוקדמת ב ס – 51/31/10 .ב
 מהעלויות הצפויות. ראו בהמשך.

 על מיקום תצא הודעה בהמשך. –של הנרשמים   מפגש ראשון – 18/11/15 .ג

 סיום  הרשמת מדינות משתתפות והערכת כמות שחקנים ואורחים משתתפים. 15/1/16 .ד

 שמות שיבוצי השחקנים ) לזוגות ושלישיות ( ושמות האורחים המצטרפים. סיום העברת 15/2/16 .ה

 סיום העברת שמות לפי שיבוצים לחדרים במלון  1/3/16 .ו

 סיום איסוף הכספים והעברת התשלומים לוועדה המארגנת עבור המשתתפים והאורחים . 1/3/16 .ז

 . ESBCביטולים יגררו קנסות בהתאם לתקנון  1/3/16החל מתאריך  .ח

 סיום העברת פרטי טיסות של המשתתפים. 30/4/16 .ט

 בכפוף ללו"ז הטיסות.  - קופנהגןלהגעה  24/6/16 .י

 בכפוף ללו"ז הטיסות. – קופנהגןעזיבת  2/7/16 .יא

 מרכזי באולינג : בארבעההמשחקים יתקיימו  (7

, השלישיותמקצי והנשים את  ובו ישחקו הגברים  AMFמסלולי  26 , עםWorld Cup Hallen - Rødovre .א
  .וכן את משחקי הגמר ) מאסטרס ( לק ממקצי היחידים לגברים ח

 בכל קטגוריות את מקצי הזוגות ובו ישחקו הגברים  AMFמסלולי  20, עם Lanes & Lounges - Taarnby .ב
  הגילאים.

בכל  היחידים והזוגותהנשים את מקצי ובו ישחקו   AMFמסלולי  20, עם Bowlernes Hal - Grøndal .ג
 .איםהגיל קטגוריות

את מקצי  ובו ישחקו הגבריםבראונסוויק מסלולי  16, עם Glostrup Bowling Center - Glostrup .ד
  הגילאים וכן את משחקי הגמר ) מאסטרס (. בכל קטגוריות היחידים

 טקס הפתיחה וטקס סיום המשחקים וחלוקת המדליות יתקיימו בבאולינג זה. Rødovre Hallen .ה
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  דמי השתתפות : (8

) הכוללים היסעים משדה התעופה למלון וחזרה, היסעים מהמלון למרכזי הבאולינג  € 230 –לשחקן  .א
 וחזרה, טקס הפתיחה, מסיבת הסיום ועלות משחקים (

 ) כנ"ל מלבד עלות המשחקים ( € 180 –לאורח  .ב

 

 על בסיס לינה נוהיכאשר האירוח ע"י הוועדה המארגנת שהוצעו ועלויות להלן רשימת בתי המלון  -:לינות (9
 :רוחת בוקר בלבדוא

 ברמה של . המלוןדק' נסיעה ממרכז קופנהגן 10במרחק  Glostrup בפרבר ממוקם  Glostrup Park Hotel .א
במתקני  ד. 7סמוך למרכז הבאולינג המתואר בסעיף נמצא ב .פארק לפעילויות ספורטלו  ובסמוך ****

 חדר כושר. ,חופשי אינטרנט בר, ערכת קפה בחדר, המלון, מסעדה,

 ללילה  € 100דר בתפוסת יחיד ח .1

 ללילה  €  120בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות   רגיל חדר  .2

 ללילה  €  130חדר דרגת לוקס בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות   .3

 ללילה  €  140חדר דרגת עסקים בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות   .4

דק'  3 -סיעה משדה התעופה ודק' נ 10ק"מ ממרכז קופנהגן ,  3ממוקם במרחק  Scandic Sydhavnen .ב

. **** ברמה שלבמרחק נסיעה קצר מרכז הבילוי גני טיבולי, מרכז קניות. המלון  מתחנת הרכבת .
 .חופשית, חדרים מרווחים ומאובזרים פתוחהחנייה ספא,  במתקני המלון, מסעדה, אינטרנט,

 ללילה  € 115חדר בתפוסת יחיד  .1

 ללילה  €  130חדר בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות    .2

 ללילה  € 150חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות   .3

 ...ללילה  € 25תוספת שידרוג לחדר סופריור  .4

. *** א. המלון ברמה של 9ובמרחק קצר מהמלון בסעיף  Glostrupממוקם בפרבר  Scandic Glostrup .ג
חדרים מרווחים  במתקני המלון, מסעדה, בר ,חדר כושר, אינטרנט, סאונה, חנייה פתוחה חופשית,

 ומאובזרים.

 ללילה  € 95חדר בתפוסת יחיד  .1

 ללילה  €  105חדר בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות    .2

 ללילה  € 120חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות   .3

 A5 ובסמוך לכביש המהיר. אוטובוס מס'  ק"מ ממרכז קופנהגן 8ממוקם במרחק  Scandic Hvidovre .ד
במרחק נסיעה קצר מרכז הבילוי גני טיבולי, מרכז  מגיע ישירות למרכז העיר. התחנה בסמוך למלון.

 אינטרנט בריכה פנימית קטנה, חדר כושר וסאונה, . במתקני המלון, מסעדה,*** קניות. המלון ברמה של
 , ספא, חנייה פתוחה חופשית, חדרים מרווחים ומאובזרים.חופשי

 ללילה  € 95חדר בתפוסת יחיד  .1

 ללילה  €  105חדר בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות    .2

 ללילה  € 120חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות   .3

 ...ללילה  € 25תוספת שידרוג לחדר סופריור  .4

 -בנוגע למלון, כמות החדרים הצפוייה להזמנה, שירותי מלון הולמים על ידינומבדיקה מוקדמת שנעשתה  (10
שבחרנו לשכן את המשלחת במלון  הרי,  להנחייות הביטחוןובכפוף  קבלת המלצותולאחר אינטרנט חופשי, 

Scandic Sydhavnen  לעילב 9כמתואר בסעיף .. 
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 וחזרה: קופנהגןהגעה ל טיסות (11

ואילך  נפתח  את ההרשמה החל מתאריך מכתב זה בשל ביקוש גבוה לרישום מוקדם , אנו .א

  ibf@zahav.net.ilאחדות באמצעות פנייה בכתב לדואר האלקטרוני של ההת

, וכבר עתה יש ביקוש גדול להרשמה , סביר דנמרק במזרח מאחר והיעד הפעם הינו מרכזי מאוד .ב
להניח כי תימצא הצעת מחיר אטרקטיבית לנוסעים תוך שימת דגש לעלויות אפשריות של משקל 

 קרי ציוד באולינג. –עודף 

) לכל  24/6/16נוסעים ( כאשר תאריך היציאה  70בקש הצעות מחיר לקבוצה ) סדר גודל של אנו נ .ג
 בהתאם ללו"ז חברת התעופה. 3/7/16או  2/7/16המאוחר ( וחזרה בתאריך 

מאחר ומועד הנסיעה הינו שנה קדימה, חברות התעופה טרם תמחרו את הטיסות למועדים אלו ונצטרך  .ד
 .יםהקרוב ייםלשוב ולבדוק במהלך החודש

 והחזרה. ולהתחשב במועדי ההגעההנכם מוזמנים להביא הצעות מחיר לטיסות  .ה

 ביטוח נסיעות (12

בכפוף לאישור הועד המנהל (  – עברו יםאנו מתכוונים לרכוש בצורה מאורגנת ע"ח ה.כ.י ) כפי שנעשה בשנ .א
 ימים בהתאמה בחב' פספורט כארד. 8-9ביטוח נסיעות לשחקנים עבור 

ה להוסיף מס' ימים לנסיעתו מעבר למתוכנן הרשמי, ו/או לצרף בת זוג לתוכנית הביטוח משתתף אשר ירצ .ב
 יעביר את הפרטים מבעוד מועד ועלויות התשלום יחולו עליו.

 הופעה (11

חד וחלק,  –לאור החלטת הנשיאות האירופאית ועדכון תקנון המשחקים לעניין חובת הופעה בלבוש אחיד  .א
) ניתן  מרוכזת של חולצות אשר יודפסו בהדפסה אחידה כפי שיוחלט הוחלט כי ההתאחדות תבצע רכישה

 להעביר הצעות להתאחדות עד לפני הפגישה המיועדת בחודש נובמבר ( לצורך היערכות

היות ואנו מאחדים את עניין הלבוש האחיד, מוצע כי תינתן חולצה חדשה לכל שחקן אשר השתתף  .ב
 ר הועד המנהל ואת היתרה ירכוש בכספו.באליפות בבולוניה ע"ח ה.כ.י ובכפוף לאישו

 לגברים ומכנסיים ו/או ברמודה ו/או חצאית לנשים אחידכנ"ל ייקבע קוד לבוש לגבי מכנס  .ג

בקוד הלבוש שייקבע ) תמונות הלבוש שייקבע ות ובשלישיות להופעה למשתתפים בזוג דגש מיוחדמושם  .ד
פ"י דרישתם לצורך בדיקה והשוואה לעניין יישלחו מבעוד מועד לועדה המארגנת ולנשיאות האירופאית ע

אזהרה אלא השחקן ייקנס בו  לא תינתן .הופעה אחידהאליפות זו יקפידו ביתר שאת על ב הלבוש האחיד. (

 ייפסל.!!!!! יידרש להחליף במיידית ללבוש שנקבע. במידה ונבצר מהשחקן לעשות כן ו € 10 -במקום ב

 תשלומים (11

 .!!!!בש"ח בלבדתפים יהיו כל התשלומים אשר יתקבלו מהמשת .א

 ₪  1,200משוער  - € 230דמי השתתפות לשחקן  .ב

 ₪. 940משוער  - € 180דמי השתתפות לאורח  .ג

 לילות. 8לינה משוערת בהתאם לסוג החדר, ומס' הלילות. מינימום של עלות  .ד

/ה לאחר חזרת המשלחת מהאליפות , ייערך תחשיב לכל אחד ואחת לגבי העלויות ששולמו בפועל עבורו .ה
 והסכום ששילם/ה בפועל.

חדרי יחיד ( וניתנת  5חדרים זוגיים ) מהם  60 -' ב 9שימת ליבכם כי לעת עתה שוריינו עבורנו במלון בסעיף  (15
שהוועדה המארגנת מציעה למשתתפים. לכן מהרו חדרים בלבד מסה"כ החדרים  5לנו האופציה להוסיף עוד 

 והירשמו .

 יו"ר ה.כ.י, אריה פישרשמש ס. יו"ר ה.כ.י ישי שמעון ויעזור עימו נקבע כי ראש המשלחת כבשנים עברו י (16

 ספונסרים נוספים. עאנו מנסים לאתר ספונסרים לסיוע בתשלום העלויות והנכם מוזמנים להצי (17

 .de2016esbchttp://www.   ) לכשייפתח ( לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות (18

 . םנא הערכותיכ (11

 

 בברכה,

 וראש המשלחת גזברס. יו"ר ה.כ.י ,ישי שמעון, 

 התאחדות הכדורת בישראל
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