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 40/21/1420-ב תתקיים טכנית אליפויות ישראל 
. ההתאחדות, 00ברמלה, רחוב מבצע משה  09/70/79תתקיים ביום ה' לקבוצות גיל בוגרים ונוער אליפות ישראל טכנית 

( 06/00/57"חוקת שיפוט" )-הועד המארגן וועדת השיפוט הוסיפו את התוספות הבאות לתקנונים "חוקת תחרויות" ו
, ושומרים לעצמם את הזכות לשנות בכל עת סעיף או סעיפים 0079/6קף באליפות שגריר קוריאה לעונת אשר יהיו בתו

 . מתקנון האליפויות. יתכן שמספר קבוצות משקל ו/או שנתונים יאוחדו

  10/22/1420 י,נש עד יום ותשלום רישום. 2
על טופס  ישראל טכניתשום לאליפות רשאי לר 0076כל מועדון רשום בהתאחדות ואשר שילם את דמי החבר לעונת 

ואשר  0076הרישום לאליפות המצורף את הספורטאים ואת הספורטאיות אשר נרשמו כספורטאים מתחרים לעונה 
מסרו למרכז ההתאחדות העתקי בדיקות רפואיות הנדרשים בהתאם לחוק הספורט, טפסי רישום, העתקי ת.ז. ואישור 

ש"ח  700התשלום בסה"כ . יש להחזיר להתאחדות את שיות לפי חוק ספורטמבוטחים בביטוח תאונות איתקין שהם 
 תאריך קבלה במרכז ההתאחדות. 09/77/79טופס הרישום המצורף ואת שאר הטפסים עד יום ב' עבור כל מתחרה, 

אישורים נדרשים, הספורטאים לא תשלומים מתאימים או במידה וחסר פרט זה או אחר בטופס הרישום או לא נמסר 
 היו רשאים להשתתף באליפותי

 הנחיות ביום האליפות. 1
 , חגורה.ייצוגית חליפת טאקוונדולכל מתחרה 
מתבקשים להיערך לקראת קצב מהיר בקריאת המתחרים לעלות לשטח האליפות. עד ההכרזה המלווים המדריכים 

עודת זהות מקורית )*( של תה ע"י מזכירות האליפות, על המתחרה לגשת לשולחן הבודק, בליווי המאמן ועם יהשני
תגרום הפסד טכני מיידי ו/או בלי ת.ז. או הופעת המתחרה בלי מדריך  0-הופעת המתחרה בקריאה ה-. איהספורטאי

 מוכנים ויהיו הזירה מזכירות ליד להתאסף קטגוריה וקטגוריה בנפרד יקראו כל כל המתחרים של לאותו המתחרה.
  לזירה. לעלות אחד אחד קראילה

הם היחידים המורשים להיכנס לשטח  .המלווה מתחרה בזירה מחויב בלבוש הכולל טרנינג ונעלי ספורט המדריך
 .עם סיום הביצוע שטח התחרותלביצוע הפומסה ועליהם לעזוב את התחרות אחרי קריאת שמו של המתחרה לעלות 

 . שופטים3
 השופטים ימונו ע"י ועדת שיפוט של ההתאחדות. 

 ריםהופעת המתחאור ית. 0
  השני. את הפומסה יבצע דקה הפסקה , 7לאחר  ,ובסיום אחד פומסה יבצע הוא פומסה. 0צוע ילב לזירה יעלה המתחרה

המתחרים שעולים  מיידית את ותפרסם התוצאות את תדרג המתחרים באותה קטגוריה ,המזכירות כל של בסיום הביצוע
 שלב הגמר.ל עלובמידה ו הראשונים, לשלב הבא, או את שלושת המקומות

 . מנצחים5
 כל המשתתפים יקבלו תעודת השתתפות. .(0יזכו במדליות זהב, כסף וארד ) 3-ו 0, 7המנצחים במקומות 

 המדליה והתעודה ימסרו אך ורק לספורטאי במהלך הטקס.

 לוח הזמנים. 7
 התכנסות השופטים והמארגנים 79 00
 תדרוך מאמנים  79 00
 ראשון. מסהביצוע פו – אליפותהתחילת  79 30
 הפתיחה תחילת טקס 71 00
 הודעה תימסר בהקדם לגבי שינויים בלוח הזמנים -הערכה בלבד  –טקס חלוקת מדליות  00 00

)*( המאמנים מתבקשים להקפיד על מועד הרישום. ספורטאים שיירשמו לאחר המועד הנ"ל, לא יורשו להשתתף 
 באליפות.

 , המדריך המלווה יצטרך להגיע גם הוא עם תעודת זהות אישית מקורית)*( אם לספורטאי רק העתק תעודת הזהות שלו

 .המאמנים והספורטאים מסירים כל אחריות מההתאחדות ושלוחותיה לעניין כל נזק שיגרם במהלך התחרות

 )*( ההתאחדות רשאית לשנות בכל עת חלקים מהחוקה הקיימת והידועה.

 אית לקבוע את רשימת המשתתפים.)*( מס' המשתתפים בתחרות מוגבל, וההתאחדות רש

 בודדים באליפות, מותנית באישור מאמן נבחרת ישראל. ספורטאים)*( בקשות חריגות להשתתפות 
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