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 10.9.17תאריך פרסום:                הליגה לידידות  18-2017חוזר רישום עונת 

 

 כללי .1
  2017-2018לעונה  הידידות בכדורשתלליגת   חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות

 .מנהל הקבוצה/מאמן/ת בלבד הרישום נעשה בשם הקבוצה על ידי

 ומספר שחקניות בקבוצה. גיל השחקניות .2
 ומעלה  20 ההרשמה פתוחה לגילאי

 כל מקרה של חריגת גיל יטופל ע"י מנהלת הליגה.

 שחקניות. 9שחקניות ומינימום  15מקסימום  -קבוצה

 מועדי המשחקים .3
  בתאריכים: חברתי בכדורשת-טורניר ספורטיבי מפגשי 4

הליגה לידידות שומרת )  14/04/2018שבת  , 17/03/2018  ,שבת  20/01/2018  , 25/11/2017 שבת
 הודעה תימסר לקבוצות(.במקרים אלו  -ומיקוםבמועדים  לעצמה את הזכות לשינוי

 17/02/2018,  09/12/2017משחקי ידידות ואירוח באחריות הקבוצות וביוזמתן במועדים:  כובנוסף, יער

חברתית -יערך טקס סיום הליגה לידידות )אימהות וילדים בפעילות ספורטיבית -12/05/2018בתאריך 
  בכדורשת(

 

 נוהל הרשמה .4
הקבוצה ברישום קבוצתי מרוכז על ידי ראש הקבוצה/מאמן/ת  יתבצע  2017-2018הרישום לעונה 
 ובתשלום אחד

  10/9/17יפתח ביום ראשון ותשלום  2017-2018לעונה  קבוצה רישום ה

 .15/10/2017 -ה ראשוןיום  -המועד האחרון לרישום בתעריף מופחת 

 31/10/2017שלישי יום  -מועד אחרון לרישום 

 

מרופא משפחה על השתתפות אישור  ףהשחקנית תצר באחריות ראש קבוצה/ מאמן/ת לדאוג שכל
דידות שבמושב מי בפעילות ספורט ובריאות תקינה, לסרוק ולשלוח במרוכז או להעביר למשרדי הליגה לי

 עמי בתאום מראש.
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 שימו לב !!!

 –רישום קבוצה יעשה על ידי ראש הקבוצה/מאמן/ת בלבד וכולל

 

 מצורף -א. מילוי טופס רישום 

 מצורף -קבוצה )עם תמונות השחקניות ( יש למלא שמות ולחבר תמונות בהתאם  טופסב. מילוי 

 השחקניות )או סריקה ושליחה במייל(ג. איסוף והעברת אישורים רפואיים של כל 

 טופס אחד לכל הקבוצה – התחייבות ביטוח שליחת הצהרתד. 

 ה. בצוע תשלום עפ"י ההנחיות וקבלת אישור.

 

 lior.frienfship@gmail.com -לליאור גלוסקא חכל הטפסים/אישורים צריכים להישל

 050-3155512 –או בהעברה ידנית בתאום מראש בטלפון 

 

 אישור רופא או תמונת פספורט לא ניתן יהיה להשתתף במשחקים.ללא  

 רישום מלא של קבוצה יחשב רק לאחר השלמת התהליך כולו וקבלת אישור ממנהלת הליגה.

 שחקניות לפחות. לא תתקבל הרשמה חלקית 9כמו כן יש להבטיח הרשמתן של 

 

יחד עם העברת  יאור גלוסקאלעל כל שינוי במבנה הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי יש לעדכן את 
 התשלום והמסמכים המתבקשים.

 להשתתף במשחקים. קבוצות בעלות כרטיס קבוצה יורשורק 

ישלח אישור על השתתפותה מהמנהלת. אישור זה יש להציג בכל  – מועד מאוחרמצטרפת בהשחקנית 
 .מפגש

 חולצות .5
 הכדורשתחולצות יחולקו לכל שחקניות הליגה ללא עלות נוספת, מתנת איגוד 

 

 תשלומים .6
  דמי רישום קבוצה

 . לקבוצה₪  1200  -    1710.15.   עד 

 לקבוצה.₪  1500  -     1710.31.עד    

 ההצטרפות היא על בסיס מקום פנוי בלבד. -לאחר תאריך זה

 

דמי רישום קבוצה לפעילות השנתית לא יוחזרו ולא יועברו לקבוצה אחרת במקרה של פרישה או ביטול 
 שהיאמכל סיבה 
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 אופן התשלום .7
 התשלומים יבוצעו באחד האופנים הבאים:

 .אחריות מנהלת קבוצה/מאמנת להעביר את הצק למשרדי הליגה לידידותב      צ'ק

 ועדות האלופים בספורט ובערכים דלית אל כרמל  - לפקודת           

 :מועדון האלופים בספורט ובערכים דלית אל כרמללחשבון   העברה בנקאית

 17610037( חשבון דלית אל כרמל) 981סניף  לאומיבנק 

שם הקבוצה  ההעברה אתבהערות  חשוב ביותר!!! יש לרשום 
בחשבון מעבר ולא  ירשמו אחרת הסכומיםוהשתייכותה לליגה לידידות 

:   lior.friendship@gmail.com לטובת הקבוצה. יש לשלוח אלינו במייל
 יתאסמכתא של ההעברה הבנקא מספר אישור עם

 לא יתקבלו תשלומים במזומן 

 קבלות על התשלומים יישלחו באמצעות המייל בלבד

 על המשחקים .8
 כאןראו  של איגוד הכדורשת הרשמיתהמשחקים מבוססים על חוקת הכדורשת 

 

 .במשחקים  FAIRPALYערכים של  תשלבהליגה לידידות  כמו כן

 respect-א.כבוד

 friendship-ב.ידידות

 team spirit-ג.רוח צוות

 compassion-ד. חמלה

 

 באתר איגוד הכדורשת.  הליגה לידידותהליגה לידידות יפורסמו בלשונית  תכניותשיטת המשחקים וכן 

 

כי תיק העזרה ראשונה שלה יכיל אמצעי קירור  ,לכל קבוצהה איגוד ממליצההועדה המקצועית של 
 למקרה פציעה )קרח או קרח יבש(.

 

 ,תובהצלחה לכל הקבוצו בברכה
 הליגה לידידות בכדורשת

 
 

 
 והמשרד לשוויון חברתי איגוד הכדורשתהקרן המשותפת של  ממפעלי הליגה לידידות 
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