תאריך פרסום02/09/2018 :

חוזר מס' 1
רישום לעונה 2018-2019
ליגות יסודי ,ילדות ונערות
 .1כללי
חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות והשחקניות לעונה  2018-2019והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות הכדורשת.

 .2גיל השחקניות
ההרשמה פתוחה ל 3 -קטגוריות גילאים:
ליגת נערות – תלמידות כיתות י' – י"א
ליגת ילדות – תלמידות כיתות ז' – ט'
ליגת יסודי – תלמידות כיתות ד' – ו'
כל מקרה של חריגת גיל יטופל ע"י מנהלת הליגה.

 .3מועדי המשחקים
פתיחת הליגות מותנת במינימום קבוצות נרשמות.
הליגות יתקיימו ב 4 -מפגשים בתאריכים( 4/5/2019 ,16/2/2019 ,19/1/2019 ,17/11/2018 :יתכן שינוי במועדים  -הודעה
תימסר לקבוצות).
בנוסף ,יערך טורניר אילת (בתשלום נפרד) בתאריכים  7-9למרץ ( 2019מותנה במינימום קבוצות נרשמות).

 .4נוהל הרשמה
הרישום לעונה  2018-2019יתבצע בשני שלבים:
שלב א  -רישום קבוצה
רישום קבוצות לעונה  2018-2019יפתח ביום ראשון ה .2/9/2018 -המועד האחרון לרישום קבוצה הוא יום שישי ה-
.19/10/2018
קבוצה תירשם לליגה ע"י מנהל קבוצה או המאמן באמצעות טופס רישום מקוון .בטרם הרישום ,על מנהל הקבוצה לשלוח
במייל את פרטיו (שם ,מס' ת.ז .מייל וטלפון להתקשרות) ,את שם הקבוצה ואת קטגוריית הגילאים .עם קבלת הפרטים ישלח
הקישור לטופס רישום הקבוצה.
בעת מילוי טופס הרישום יש לבצע תשלום דמי רישום קבוצה.
שלב ב  -רישום שחקניות
רישום השחקניות (יתאפשר רק לאחר רישום קבוצה) לעונה  2018-2019יפתח ביום ראשון ה ,2/9/2018 -ורק לאחר אישור
רישום הקבוצה שישלח למנהל הקבוצה .המועד האחרון לרישום שחקניות הוא יום רביעי ה.31/10/2018 -
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בטרם רישום השחקנית ,מנהל הקבוצה יאשר את שיוכה לקבוצה במערכת הניהול .הבהרות בנושא ימסרו למנהלי הקבוצות עם
רישום קבוצתם .לאחר אישור זה ,השחקנית תירשם בקבוצה .הרישום יבוצע באמצעות טופס רישום מקוון .בעת הרישום,
השחקנית תצרף אישור בדיקות רפואיות (סרוק לקובץ  )PDFותמונה בקובץ  JPGלשחקניות שלא השתתפו בעונה האחרונה.
השחקנית הנרשמת תבצע תשלום דמי רישום שחקנית.
רישום מלא של שחקנית יחשב רק לאחר השלמת תשלום דמי רישום שחקנית והעברת אישור בדיקות רפואיות תקף לעונה
ותמונה.
הרכב קבוצה  -להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה יש להשלים את רישומן המלא של לפחות  9שחקניות.
לא תתקבל הרשמה חלקית .אין להירשם ולשלם לפני הצגת אישור בדיקה רפואית.
אישור על סיום רישום שחקנית ישלח למנהל הקבוצה.
על כל שינוי במבנה הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי יש לעדכן את צוות הרישום יחד עם העברת התשלום והמסמכים
המתבקשים.
שחקנית המצטרפת במועד מאוחר  -ישלח אישור למנהל הקבוצה על השתתפותה של השחקנית.

 .5בדיקות רפואיות
השחקניות יבצעו בדיקה רפואיות והרישום לפני תחילת האימונים לעונה.
אישור בדיקות רפואיות יוגש על גבי טופס האיגוד בלבד ,חתום ע"י מכון ספורט מורשה ע"י משרד הבריאות בלבד ,ובהתאם
להנחיות המפורטות באתר האיגוד.
אישור יהיה תקף אם הבדיקה הרפואית בוצעה לאחר .1/6/2018

 .6חולצות
הזמנת החולצות תעשה ע"י מנהל הקבוצה  -הבהרות בנושא ימסרו למנהלי הקבוצות עם רישום קבוצתם.

 .7תשלומים
דמי רישום קבוצה  *300 -ש"ח.
דמי רישום קבוצה ניתן לשלם רק באשראי או העברה בנקאית (יש לשלוח אסמכתא על ביצוע ההעברה).
דמי רישום קבוצה לא יוחזרו ולא יועברו לקבוצה אחרת במקרה של ביטול רישום הקבוצה מכל סיבה שהיא.
דמי רישום שחקנית  200* -ש"ח.
*הנחת רישום מוקדם ע"ס  ₪ 50לקבוצה ו  ₪ 20לשחקנית תינתן לקבוצות אשר תירשמנה עד לתאריך 30.9.2019
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 .8אופן התשלום
התשלומים יבוצעו באחד האופנים הבאים:
כרטיס אשראי

באמצעות מערכת מאובטחת.

העברה בנקאית

לחשבון איגוד הכדורשת הישראלי:
בנק פועלים סניף ( 679טשרניחובסקי ,כ"ס) חשבון 454594
חשוב ביותר!!! יש לרשום בפרטי ההעברה את שם הקבוצה ,אחרת הסכומים
ירשמו בחשבון מעבר ולא לטובת הקבוצה .יש לשלוח אלינו במייל אישור עם
מספר אסמכתא של ההעברה הבנקאית

גורם משלם

תשלומים ע"י האגודה הרושמת ,לרבות רשות מקומית  /ספונסר (גורם
המשלם):
מנהל הקבוצה יעביר לאיגוד את היקף החיובים הנדרש (דמי רישום קבוצה /
דמי רישום שחקנית מלאים או חלקיים).
בהמשך לבקשת מנהל הקבוצה ינפיק האיגוד דרישת תשלום עפ"י התעריף
במועד הבקשה.
מנהל הקבוצה יציג את דרישת התשלום לגורם המשלם ויקבל ממנו התחייבות
חוזרת בתוך שבוע ימים מיום הנפקת הדרישה ,כאשר תשלום ההתחייבות הוא
עד שוטף  60 +לכל המאוחר.

•
•
•

במקרה של אי פירעון הדרישה עד ל  , 31.12.2018הקבוצה לא תוכל להשתתף במשחקים /מנהל הקבוצה יידרש
להשלים התשלום.
לא יתקבלו תשלומים במזומן ולא בצ'קים
קבלות על התשלומים יישלחו באמצעות המייל בלבד

 .9על המשחקים
המשחקים יתקיימו על-פי חוקי הכדורשת הרשמיים העדכניים ובהתאם לתקנון המשחקים.
כדורי משחק רשמיים לעונה  2017-2018הם מדגם .Molten 4500
שיטת המשחקים וכן תכניות המשחקים יפורסמו לקראת תחילת העונה .לוחות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה.
לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת .לוח המשחקים המפורסם באתר הוא הקובע .באחריות מנהלי הקבוצות לעקוב אחר לוח
משחקים עדכני.
הועדה המקצועית של האיגוד ממליצה לכל קבוצה ,כי תיק העזרה ראשונה שלה יכיל אמצעי קירור למקרה פציעה (קרח או
קרח יבש).
בברכה,
שירי פרינץ ,רכזת רישום
Shiri@icf-sport.com
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