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                                                                                                                      28.11.07 

 2007-1289:                                                                          סימוכין   
 

                                                                                                                                            
 :לכבוד

 ר מועדונים"יו
 רכזי נוער
 יות/שחקנים
 הורים

  
  משחקי אילת-טורניר באולינג : הנדון 

 
  "אילת"במסגרת משחקי , התאחדות הכדורת בישראל נערכת לקיום טורניר באולינג בעיר אילת

 .שבה אנו חברים , התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי–" אילת"בחסות התאחדות , 3 –ה
 ).נוער ובוגרים  ,נערים(יות הבאולינג בארץ /ורניר מיועד לכל שחקניהט
 

 . ישתתפו בטורניר זה19יות מנבחרת ישראל לנוער ושחקני הסגל המורחב עד גיל /שחקנים
 

נוער ובוגרים רמת מתקדמים ו ,ת מתחיליםות ברמ/ נערים– רמות נפרדות 3 –הטורניר יתקיים ב 
 .'ברמה א

 
 6 – 8/03/08:  שבת בתאריכים–כז הבאולינג באילת בימים חמישי המשחקים ייערכו במר

 
 ".אילת"י והתאחדות .כ.לא ניתן להשתתף בטורניר ללא רישום והזמנת המלון דרך ה

 
  - עלות ההשתתפות בטורניר

 . לא ישלמו דמי השתתפותברמת מתחיליםיות /שחקנים.1
 .דמי השתתפות ₪ 50 -יות ישלמו /שאר השחקנים.2
 . 14₪ – משחק עלות.3

 .תקנון הטורניר ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך בהתאם להרשמה
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 לילות במלון 2שהייה של , הסעה באוטובוס לאילת וחזרה–  העלות המצוינת כוללת–עלות המלון 
 .הסעות מבית המלון למרכז הבאולינג וחזרה,ב פנסיון מלא"  ע"קלאב הוטל"

 ים אנש5 –לאדם בסוויטה ל  ₪ 595
  אנשים4 –לאדם בסוויטה ל  ₪ 645
   אנשים3  -לאדם בסוויטה ל ₪ 690
  אנשים2 –לאדם בסוויטה ל  ₪ 810

 
 :                                 העלות הינה –) "קלאב הוטל"בצמוד ל( במלון עדי להתאכסן המעוניניםמשתתפים 

  בחדר זוגילזוג ₪ 970
 לאדם בחדר ליחיד ₪ 775

 ).ל המצוין לעיל"כל הנת את העלות כולל(
 

               09-8852343/8:  בטלפון– מירלה –להזמנת מקומות יש להירשם אצל מזכירת ההתאחדות 
 .0505-530481 או 0545-530609 :או אצל ראובן אסטרחן בטלפונים

 
 ).15.02.07ק דחוי לתאריך 'ניתן לשלם בצ (31.01.07התשלום במלואו עד לתאריך ביצוע 

 . וכן לציין מידת חולצה)י הדרישה יוזמן אוטובוס"עפ( בהסעה מעונינים לציין בעת ההזמנה האם נא
 

 . החזר כספי מלא– יום לפני התחרות 30 עד :דמי ביטול
 .50% החזר כספי של – ימים לפני 14 יום לפני התחרות ועד 30 -                מ
 .יהיה החזר כספי לא – יום לפני התחרות 14 -                מ

 
 

 !!!  הירשמו בהקדם –מקומות מוגבל '  מסהלהתאחדות הכדורת מוקצ
 

                                                                        
 
 
 
 

 , בברכת הספורט
 ר ועדת הנוער"יו, ןראובן אסטרח

 התאחדות הכדורת בישראל
 


