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    שחקני סניורים לכבוד:
 יו"ר מועדונים

 יו"ר ה.כ.י

 וןעדכ התארגנות שלישית תהודע - אוסטריה, וינה  2018ESBC אליפות אירופה 
 

כפי שהובטח לנו ע"י חברי הנשיאות האירופאית והועדה המארגנת באוסטריה, יצאנו לדרך עם  (1
 .ינההמידעון הראשון שלהם לעניין קיום התחרות בו

שימת ל יבכם, כי  ייתכנו עוד אי אילו שינויים קלים במתכונת התחרות, ברם התאריכים , מקומות הלינה ומרכזי  (2
 הבאולינג ככל הנראה לא ישתנו..

 . ESBC 2018אליפות אירופה לסניורים  אוסטריה,  וינהתתקיים ב 2018בחודש יוני  (3

 ובעלי אישור רפואי תקף. 2018במהלך שנת  שנים ומעלה 50שגילם הינו באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים  (4

 ) עפ"י תקנון הארגון האירופי ( ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד (5

 ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד. הטיסות, מימון (6

 השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל, גברים ונשים כדלקמן: (7

 כולל 50-57לגילאי  Aגיל   קטגוריית .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
 ת(.כלקחים מתחרויות קודמו –המשלחת 

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

 .משחקי הגמר בהמשך(
 

 : תאריכי יעד (8

 מסיבת הסיום (שבת  –טקס הפתיחה מועדי האליפות ) שבת    30/6/18 – 23/6/18 .א

ס ובו יצויינו פרטי השחקן ) ובמידת באמצעות מייל ו/או פק יה.כ. -סיום הרשמה מוקדמת ב  –  9/1/18 .ב
 , ) כן / לא ( וצת הרכישה לכרטיס טיסה בחב' איסתא כמפורט בהמשךהצורך מלווה ( , הצטרפות לקב

וחתימה על נוהל  כמקדמה "דמי רצינות" ע"ח חלק מהעלויות הצפויות ₪ 0002,והעברת תשלום 
 .. ראו בהמשךהתנהגות ספורטאי באליפות אירופה לסניורים 

 ה בהמשך.על מיקום תצא הודע –של הנרשמים   מפגש ראשון –  10/1/18 .ג

 סיום  הרשמת מדינות משתתפות והערכת כמות שחקנים ואורחים משתתפים. 15/2/18 .ד

 סיום העברת שמות שיבוצי השחקנים ) לזוגות ושלישיות ( ושמות האורחים המצטרפים. 15/3/18 .ה

 סיום איסוף הכספים והעברת התשלומים לוועדה המארגנת עבור המשתתפים והאורחים . 1/4/18 .ו

 העברת שמות לפי שיבוצים לחדרים במלון סיום  1/4/18 .ז

 . ESBCביטולים יגררו קנסות בהתאם לתקנון  1/4/18 החל מתאריך .ח

 סיום העברת פרטי טיסות של המשתתפים. 15/4/18 .ט

 בכפוף ללו"ז הטיסות.  - וינהלהגעה  22-23/6/18 .י
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 בכפוף ללו"ז הטיסות. – וינהעזיבת  1/7/18 .יא
 
 
 

 אולינג :מרכזי ב במספר המשחקים יתקיימו  (9

מקצי השלישיות גברים נשים, מקצי  מסלולים, ובו ישחקו  32עם  Plus Bowling Center .א

  30/6/18ומשחקי הגמר ביום  B -ו Aהיחידים גברים קטגוריות גיל 

גברים נשים,  זוגותמקצי ה מסלולים, ובו ישחקו  32עם  Phonix Bowling Park Vienna .ב

 . Cברים קטגוריות גיל מקצי היחידים גבכל קטגוריות הגיל ו

מסלולים, ובו תשחקנה הנשים את כל מקצי הזוגות  12עם  Cumberland Bowling Center .ג
 בכל קטגוריות הגילאים.

 

  דמי השתתפות : (10

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

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

 

 : להלן( 23)ראו עלויות משוערות בסעיף  לינות (11

בסיסיות של משרד הספורט וכמשלחת רשמית,   הנחיותלאחר עיון בפרטי המלונות שהוצגו, ולאור  .א

 .Schlossallee 8 , 1140 Wienבכתובת  **** מדורג  Park Royal Palace Viennaנבחר המלון 

 המפורסם בגנים הנפלאים שלו. Schonburnnהמלון ממוקם בסמוך לארמון  .ב

במתקני המלון, מיזוג אויר, כספת, מיני בר, מסעדה, כספת, חדר כושר, קומקום להכנת קפה/תה  .ג
 ועוד.

 לילות. 9ע"ב לינה וארוחת בוקר מינימום הזמנה  לילה ל € 145עלות לחדר יחיד  .ד

 לילות 9ילה ע"ב לינה וארוחת בוקר מינימום הזמנה לל € 149עלות לחדר זוגי  .ה

לילות וכולל כניסה  9ללילה ע"ב לינה וארוחת בוקר מינימום הזמנה  € 164עלות לחדר אקזקיוטיב  .ו
 שעות. 24למתחם אירוח 

 חדרים למקרה הצורך. 2חדרים עם רזרבה של  40יודגש כי הועדה המארגנת שומרת לנו הזמנה של  .ז

בכפוף להרשמה לתחרות, העברת תשלום המקדמה כאמור לעיל ובהתאם  הרשמה לחדרים תהיה .ח
 למיכסת החדרים שנמסרה לנו.

 

 וחזרה: וינההגעה ל טיסות (12

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 לצרפו   ESBC 2018 וינהבקבוצת הווטאסאפ " 
 .( לקבוצה

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

 קרי ציוד באולינג. –עודף 

נוסעים  70לאור האמור לעיל ומלקחי העבר, התקבלה הצעת מחיר בחב' איסתא  לטיסה קבוצתית של עד  .ג
בחב' אל על ולכל ספורטאי יוכל לשאת עימו תיק ספורט נוסף וללא עלות ) מעבר למאושר במחיר כרטיס 

 .הטיסה (

mailto:ibf@zahav.net.il
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נוסעים שירכשו כרטיסי טיסה  25וכן על כל  $ לנוסע כאמור לעיל,  385עלות כרטיס הטיסה הינה  .ד
 .ההרשמה לכל הקודם זוכהבהצעה זו, יינתן בונוס כרטיס חינם ) כמובן ללא מיסי נמל ודלק (. 

ואנו  כל המעוניין להירשם לטיסה זו מוזמן להודיע במייל כולל צילום דרכון והאם מעוניין בתיק ספורט .ה
 .נפנה אותו ישירות לסוכנות הנסיעות להמשך טיפול ברכישת כרטיס הטיסה

 והחזרה. ולהתחשב במועדי ההגעההנכם מוזמנים להביא הצעות מחיר לטיסות ללא קשר ,  .ו
 

 

 : ביטוח נסיעות (13

בכפוף לאישור הועד המנהל (  – עברו יםתכוונים לרכוש בצורה מאורגנת ע"ח ה.כ.י ) כפי שנעשה בשנאנו מ .א
 ימים בהתאמה בחב' פספורט כארד. 9-10 ביטוח נסיעות לשחקנים עבור

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

 

 : והתנהגות הופעה (14

על התחייבותם לנהוג  זו אשר ישתתפו באליפות להחתים את השחקניםכלקחי השתתפויות בעבר, הוחלט  .א
באליפות אירופה לסניורים כפי שאושר בוועד המנהל. שחקן שלא יחתום על  עפ"י נוהל ספורטאי

 ף באליפות.להשתת לא יורשההתחייבות שכזו, 

חד וחלק,  – חובת הופעה בלבוש אחידלאור החלטת הנשיאות האירופאית ועדכון תקנון המשחקים לעניין  .ב
. ראו ובדבלין ת בקופנהגןות הקודמיוההופעה תהיה בחולצה שנמסרה לכל משתתפי האליפוהוחלט כי 

 תמונה מצ"ב.

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

מותר יהא לשחק בחצאית,  לנשים . במכנס ארוך בצבע שחורחלה חובה להופיע למשחקים  לגבי הגברים .ד
 מכנס קצר או ברמודה, כנ"ל בצבע שחור.

שוב ) תמונות הלבוש יישלחו  שנקבעבקוד לבוש ות ובשלישיות להופעה למשתתפים בזוג דגש מיוחדמושם  .ה
ולנשיאות האירופאית עפ"י דרישתם לצורך בדיקה והשוואה לעניין הלבוש  המארגנת הלוועדמועד  דמבעו

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

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

 המשלחת.

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

 

 : תשלומים (15

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

 ש"ח 2,000דמי קדימה בהרשמה :  .ב

 ₪  1,000משוער  - € 230דמי השתתפות לשחקן  .ג

 ₪. 800משוער  - € 180דמי השתתפות לאורח  .ד

 . להלן 23ראה סעיף  – לילות  9לינה משוערת בהתאם לסוג החדר, ומס' הלילות. מינימום של עלות  .ה

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

 

מהם חדרי  טרם ידוע כמהחדרים זוגיים )  40 באופן עקרוני שימת ליבכם כי לעת עתה שוריינו עבורנו  (16
תינתן עדיפות  .מסה"כ החדרים שהוועדה המארגנת מציעה למשתתפים. לכן מהרו והירשמו ( יחיד

 לשחקנים שהשתתפו באליפויות קודמות !!
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אריה ויעזור עימו  ישי שמעון   -ס. יו"ר ה.כ.י -והגזבר ישמש  , כבשנים עברו ,תראש המשלח נקבע כי (17
 .יו"ר ה.כ.י, פישר

 

 

 ספונסרים נוספים. עאנו מנסים לאתר ספונסרים לסיוע בתשלום העלויות והנכם מוזמנים להצי (18

    ) לכשייפתח ( לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות (19

שונתה מתכונת משחקי הגמר בכל קטגוריית גיל ובמקום לשחק סיבוב  שעברה החל מהשנה -שיטת משחקי הגמר (20

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

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

 All Event  הפינים שנצברו עד לשלב זה יימחקו לחלוטין כולל ( 3-1) ובגינם יקבלו מדליות למקומות .
 .בכל השלבים הבאים אין גרירת פינים פינים לכל שחקן. 0-והמשך התחרות יחל מ

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

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

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

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

התוצאה הגבוהה יוכרז משחק אחד והפעם השחקן שהשיג את  על זוג מסלולים הנותרים 2ישחקו  5בשלב  .ו
 ח באליפות בקטגוריית הגיל בה שיחק.כמנצ

 

 מדליות לזוכים במשחקי הגמר יחולקו כפי שהיה נהוג עד כה. (21

 

 . םנא הערכותיכ (22

 

 בברכה,

 ,שמעוןישי 

 התאחדות הכדורת בישראל

 

 

 

 

 

 תמונות החולצה הרשמית לתחרות
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   עלויות הלינה במלון : נספח (23

 

 לילות... 9להלן חישוב עלויות משוערות של הלינה במלון הנבחר למשך 

 אירו 1,305יחיד = חדר ל

 אירו 670.5אירו ובחלוקה לכל אורח בחדר זוגי  1,341חדר לזוג = 

 אירו.. 738אירו. ובחלוקה לכל אורח בחדר אקזקיוטיב  1,476חדר אקזקיוטיב = 

ימים  10הרי שזה יהיה  1/7/18וחוזרים ביום ראשון  22/6/18לדעתי ועפ"י החישוב שלי במידה ואנו טסים ביום שישי 

 ון ומכאן תהיה תוספת בהתאם...במל

 אירו 1,450חדר ליחיד = 

 אירו 745אירו ובחלוקה לכל אורח בחדר זוגי  1,490חדר לזוג = 

 אירו 820אירו. ובחלוקה לכל אורח בחדר אקזקיוטיב  1,640חדר אקזקיוטיב = 

 


