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בעונה  2017-18איגוד הכדורשת יספק חולצות/גופיות דרייפיט לכל הקבוצות ,למעט
אילו שיבחרו להכין חולצות עצמאית .החולצות שיסופקו יהיו על-פי התקן הנדרש .לא
תינתן אפשרות להתאמת מספרי החולצות למידות המוזמנות.
שימו לב !!! כמות החולצות שתסופק ע"י האיגוד תקבע לפי מספר הנרשמות
בתקופת הרישום בלבד (הכמות תכלול שתי חולצות ספייר) וכפי שימסר ע"י ראש
הקבוצה עד ה .19/9/2017 -במידה ובמהלך העונה צפויות להירשם לקבוצה
שחקניות נוספות ,יש להזמין עבורן חולצות מראש (עד ה )19/9/2017 -בעלות
של  ₪ 40לחולצה (אופן התשלום יימסר בקרוב).
לא יוכנו חולצות נוספות ע"י האיגוד לאחר ה19/9/2017 -
ראש הקבוצה שתבחר בחולצות של האיגוד תוכל לבחור בחולצה או גופיה – לא ניתן
לערבב בתוך קבוצה בין שני סוגים אלה.
קבוצה שתבחר להכין חולצות עצמאית תצהיר זאת בחתימה על טופס מיוחד וראש
הקבוצה תזוכה ב .₪ 350 -הזיכוי יעשה כקיזוז מדמי רישום שחקנית במעמד
רישומה ,או יועבר לחשבון הבנק של ראש הקבוצה בחודש דצמבר .2017
הדמיה לעיצוב לדפוס מצורפת כאן (להמחשה בלבד) .הקובץ ניתן להורדה מהאתר
תחת הקטגוריה של הרשמה.
חולצות של שחקניות ליברו חייבות להיות בצבע השונה מזה של חולצות השחקניות,
ואינן חייבות הדפסה כלשהי על החולצה/הגופיה.
חלה חובה על כל הקבוצות להגיע לכל משחקי הליגה עם חולצה תקנית לפי הנחיות
להכנת חולצות לעונה .2017-2018
המשמעיות –
• לא ניתן לשחק בליגה עם חולצות מעונות קודמות.
• שחקנית שתגיע למשחק עם חולצה לא תקנית  -לא תורשה להשתתף.
קבוצה שתגיע למשחק עם חולצות לא תקניות  -לא תורשה להשתתף
ותחויב בהפסד טכני.
• כדי להימנע מאי נעימות בתחילת העונה ,אנו ממליצות לשלוח לנו הדמיה
ל ,info.catchabll@gmail.com -ולהדפיס רק לאחר קבלת אישור במייל.

עבור קבוצות שבוחרות להכין חולצות עצמאית ,להלן מספר ספקים איתם עבדנו.
מוזמנות לפנות אליהם או לכל ספק אחר,
ובתנאי שההדפסה על החולצה תהיה לפי ההנחיות.
❖  erreaמותג כדורעף ,ניסים ,נמצא בדרום זמין לכל הארץ – 054-4621415
❖ ( Mgsחולצות מכביה ,אך יש גם מותגים נוספים :אדידס ,דיאדורה ועוד) – נמצא
ברמלה 050-2088871
❖ דני  – r.d.sספק צפוני 052-4606869
הדמיה (להמחשה בלבד) – יש להקפיד על ההנחיות ,כולל הגדלים
הדפסה לחזית

הדפסה לגב

