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    שחקני סניורים לכבוד:
 יו"ר מועדונים

 יו"ר ה.כ.י

 ראשונההודעה  - אירלנד, דבלין  2017ESBC אליפות אירופה 
 . ESBC 2017אליפות אירופה לסניורים  אירלנד,  דבליןתתקיים ב 2017בחודש יוני  (1

 ובעלי אישור רפואי תקף. 2017במהלך שנת  שנים ומעלה 50שגילם הינו באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים  (2

 ) 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 50-57אי לגיל Aקטגוריית 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  18ישחק סה"כ כל שחקן  .ה
) ראה הסבר על שיטת  משחקי הגמר –, יתחרה במסגרת המאסטרס בכל קטגוריית גיל ומין בנפרד בדירוג

 .משחקי הגמר בהמשך(
 

 תאריכי יעד : (6

 מסיבת הסיום (בת ש –מועדי האליפות ) שבת טקס הפתיחה   1/7/17 – 24/6/17 .א

כמקדמה "דמי  למשתתף ₪ 1,000ה.כ.י והעברת תשלום  -סיום הרשמה מוקדמת ב  – 16/31/10 .ב
 רצינות" ע"ח חלק מהעלויות הצפויות. ראו בהמשך.

 על מיקום תצא הודעה בהמשך. –של הנרשמים   מפגש ראשון – 16/11/16 .ג

 ם משתתפים.סיום  הרשמת מדינות משתתפות והערכת כמות שחקנים ואורחי 15/1/17 .ד

 סיום העברת שמות שיבוצי השחקנים ) לזוגות ושלישיות ( ושמות האורחים המצטרפים. 15/2/17 .ה

 סיום איסוף הכספים והעברת התשלומים לוועדה המארגנת עבור המשתתפים והאורחים . 20/2/17 .ו

 סיום העברת שמות לפי שיבוצים לחדרים במלון  15/3/17 .ז

 . ESBCו קנסות בהתאם לתקנון ביטולים יגרר 1/3/17החל מתאריך  .ח

 סיום העברת פרטי טיסות של המשתתפים. 30/4/17 .ט

 בכפוף ללו"ז הטיסות.  - דבליןלהגעה  23-24/6/17 .י

 בכפוף ללו"ז הטיסות. – דבליןעזיבת  2/7/17 .יא

 מרכזי באולינג : בחמישההמשחקים יתקיימו  (7

  הזוגותמקצי את  ובו ישחקו הגברים מסלולים  18 , עםLeisureplex Stillorgan .א

מסלולים ובו ישחקו הגברים והנשים את מקצי השלישיות   18, עם Leisureplex Blanchadstown .ב
 מאסטרס. –ומשחקי הגמר 

 הנשים את מקצי הזוגות . תשחקנהמסלולים ובו   18, עם Leisureplex Coolock .ג

 . דיםהיחיאת מקצי  הגברים מסלולים ובו ישחקו   16, עם Superdome Palmerstown .ד

 . היחידיםהנשים את מקצי  תשחקנהמסלולים ובו   10, עם ALSAA Bowl .ה

 .טקס הפתיחה The Helix .ו

 טקס סיום המשחקים וחלוקת המדליות יתקיימו בבאולינג זה. Leisureplex Blanchadstown .ז
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מלון  מבדיקה מוקדמת שנעשתה על ידינו בנוגע למלון, כמות החדרים הצפוייה להזמנה, שירותי :לינות (8
, הרי שבחרנו  להנחייות הביטחוןאינטרנט חופשי, ולאחר קבלת המלצות ובכפוף  מיזוג אויר פועל,-הולמים

 .Crowne Plaza, Blanchardstown, Shopping Centreלשכן את המשלחת במלון 

וחת רעל בסיס לינה וא נוהיכאשר האירוח ע"י הוועדה המארגנת שהוצעו ועלויות המלון  תבי פרטי להלן  (9
 :בוקר בלבד

. Blanchardstownבמרכז הקניות  ממוקם Crowne Plaza, Blanchardstown, Shopping Centre  .א

לו  ובסמוךק"מ ממרכז העיר ומרחק דומה משדה התעופה.  10במרחק ממוקם  **** ברמה של המלון
 זוג אויר מלא,המלון, מיבמתקני  ב' ,  7כאמור מרכז הקניות הגדול, מרכז הבאולינג המתואר בסעיף 

 ., חנייה חינםכושר, סאונהחדר  ,חופשי אינטרנט בר, ערכת קפה בחדר, מסעדה,

 ללילה  € 139חדר בתפוסת יחיד  .1

 ללילה  € 149  בתפוסה זוגית זוגי חדר  .2

 ללילה  € 149בתפוסה זוגית / מיטות נפרדות   זוגיחדר  .3

 ללילה  € 189  שלישייהחדר  .4

 ללילה  € 229חדר רביעייה   .5

 וחזרה: דבליןהגעה ל ותטיס (10

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

ו/או בקשה לרישום  ibf@zahav.net.ilבאמצעות פנייה בכתב לדואר האלקטרוני של ההתאחדות 

) למי שלא רשום בקבוצה זו מתבקש לפנות לח"מ ".   ESBC 2017בקבוצת הווטאסאפ " דבלין 
 .( לצרפו לקבוצה

, וכבר עתה יש ביקוש גדול להרשמה , סביר אירלנדבמרכז  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  23/6/17נוסעים ( כאשר תאריך היציאה  70צעות מחיר לקבוצה ) סדר גודל של אנו נבקש ה .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 (11

בכפוף לאישור הועד המנהל (  – עברו יםאנו מתכוונים לרכוש בצורה מאורגנת ע"ח ה.כ.י ) כפי שנעשה בשנ .א
 ימים בהתאמה בחב' פספורט כארד. 9-10 ביטוח 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 (12

חד וחלק,  –לאור החלטת הנשיאות האירופאית ועדכון תקנון המשחקים לעניין חובת הופעה בלבוש אחיד  .א
 שנמסרה לכל משתתפי האליפות הקודמת בקופנהגן. ראו תמונה מצ"ב.ההופעה תהיה בחולצה הוחלט כי 

 שחקן אשר ירצה לקבל חולצה נוספת יפנה לח"מ לרכישה בעלות כפי ששולמה ע"י ה.כ.י .ב

 ארוך בצבע שחור מחוייט חלה חובה להופיע למשחקים במכנס גבריםל .ג

 .בצבע שחורמותר יהא לשחק בחצאית, מכנס קצר או ברמודה, כנ"ל  לנשים  .ד

יקבע ) תמונות הלבוש יישלחו נבקוד לבוש שות ובשלישיות להופעה למשתתפים בזוג דגש מיוחדמושם  .ה
המארגנת ולנשיאות האירופאית עפ"י דרישתם לצורך בדיקה והשוואה לעניין  לוועדהמבעוד מועד  שוב

 .הופעה אחידהאליפות זו יקפידו ביתר שאת על ב הלבוש האחיד. (

ם כאמור ניתנת האפשרות לשחק בזוגות ובשלישיות ו לשלב מכנס , חצאית או בשונה משנים עברו , לנשי .ו
ברמודה ללא כל קנס ובלבד שיהיו בצבע שנקבע שחור !!! ברם חובה כי החולצה תהיה זהה לחולצת 

 המשלחת.
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יידרש להחליף במיידית ללבוש שנקבע. במידה ו € 10 -אזהרה אלא השחקן ייקנס בו במקום ב לא תינתן   .ז
 ייפסל.!!!!! מהשחקן לעשות כן  ונבצר

 תשלומים (13

 .!!!!בש"ח בלבדכל התשלומים אשר יתקבלו מהמשתתפים יהיו  .א

) הכוללים היסעים משדה התעופה למלון וחזרה, היסעים   ₪ 1,000משוער  - € 230דמי השתתפות לשחקן  .ב
 מהמלון למרכזי הבאולינג וחזרה, טקס הפתיחה, מסיבת הסיום ועלות משחקים (

 ( ) כנ"ל מלבד עלות המשחקים .₪ 800משוער  - € 180תתפות לאורח דמי הש .ג

 לילות. 9לינה משוערת בהתאם לסוג החדר, ומס' הלילות. מינימום של עלות  .ד

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

מהם חדרי  טרם ידוע כמהחדרים זוגיים ) 60 - א' 9ה שוריינו עבורנו במלון בסעיף שימת ליבכם כי לעת עת (14
 שהוועדה המארגנת מציעה למשתתפים. לכן מהרו והירשמו .מסה"כ החדרים  ( יחיד

 www.esbc2017ireland.eu  ) לכשייפתח ( לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות (15

חל מהשנה שונתה מתכונת משחקי הגמר בכל קטגוריית גיל ובמקום לשחק סיבוב ה - Mastersשיטת משחקי הגמר (16

גברים  –כדלהלן  בשיטה האמריקאית משחקי הגמר ישוחקו נקבע כי  Round Rubinמשחקים אחד הידוע בכינויו 
 ונשים בנפרד ובהתאמה :

משחקים  18ים לאחר השחקנים הראשונים שצברו את מירב הפינ 6בכל קטגוריית גיל יעלו למשחקי הגמר  .א

 All Event 

 ) חדש (.בכל קטגוריית גיל ומין יקבלו מדלייות ll EventA –שלושת השחקנים הראשונים ב  .ב

בכל השלבים  פינים לכל שחקן. 0-הפינים שנצברו עד לשלב זה יימחקו לחלוטין והמשך התחרות יחל מ  .ג
 .הבאים אין גרירת פינים

ישחקו על זוג מסלולים משחק אחד . ואילו שאר השחקנים  2ב להשחקן הממוקם במקום הראשון ידלג לש .ד
 השחקן בעל התוצאה הנמוכה ביותר יוצא מהמשך התחרות.

השחקנים על זוג מסלולים  5יצטרף השחקן שסיים במקום הראשון כמתואר לעיל ושוב ישחקו  2בשלב  .ה
 משחק אחד. השחקן שהשיג את התוצאה הנמוכה ביותר יוצא מהתחרות.

משחק אחד וגם הפעם השחקן שהשיג את התוצאה הנמוכה  על זוג מסלולים הנותרים 4שחקו י 3בשלב  .ו
 ביותר יוצא מהמשך התחרות.

משחק אחד וגם הפעם השחקן שהשיג את התוצאה הנמוכה  על זוג מסלולים הנותרים 3ישחקו  4בשלב  .ז
 ביותר יוצא מהמשך התחרות.

התוצאה הגבוהה יוכרז חד והפעם השחקן שהשיג את משחק א על זוג מסלולים הנותרים 2ישחקו  5בשלב  .ח

 בקטגוריית הגיל בה שיחק.  Mastersבמשחקיכמנצח 

 יחולקו כפי שהיה נהוג עד כה.  Masters מדליות לזוכים במשחקי (17

 . םנא הערכותיכ (18

 בברכה,   
 ,שמעוןישי 

 התאחדות הכדורת בישראל

 תמונות החולצה הרשמית לתחרות


