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  5102אליפות שגריר קוריאה לעונת 
 לשון זכר כנקבה

ההתאחדות, . 00מבצע משה רחוב , ברמלה 09/70/79 ה' תתקיים ביום 20/05/12 -10/10/10ילידי  אליפות שגריר קוריאה,
( אשר 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 מתקנון 0079/6אליפות שגריר קוריאה לעונת בהיו בתוקף י
 .ו/או שנתונים יאוחדוהאליפויות. יתכן שמספר קבוצות משקל 

  .השתתפות באליפות ללא תשלום -. רישום ותשלום0
על טופס הרישום רשאי לרשום לאליפות שגריר קוריאה  0076כל מועדון רשום בהתאחדות ואשר שילם את דמי החבר לעונת 

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

התאחדות את טופס הרישום המצורף ואת שאר הטפסים . יש להחזיר לוח תאונות אישיות לפי חוק ספורטבביט מבוטחים
 תאריך קבלה במרכז ההתאחדות. 09/77/79' בעד יום 

הספורטאים לא יהיו רשאים להשתתף , או לא נמסר אישורים נדרשיםבמידה וחסר פרט זה או אחר בטופס הרישום 
 מתשלום. הספורטאים פטורים  .באליפות

. ההתאחדות היא הסמכות , ותינתן עדיפות לחברי נבחרת ישראלמשתתפיםכמות היש לציין שאליפות זאת מוגבלת מבחינת 
  .הבלעדית לקביעה מי יכול להשתתף ומי לא

  .תלא יתקיימו שקילו -. שקילה5
מנהל האליפות יהיה רשאי לבצע  המאמנים מתבקשים לשקול את הספורטאים ולרשום משקל מדויק של כל ספורטאי.

 בדיקות משקל אקראיות במהלך האליפות.
 . אושרונציגי המועדונים יקבלו הודעה בהקדם בנוגע להגרלה אשר תתבצע אך ורק בין המתחרים אשר נרשמו כדין לאליפות ו

 

 ום האליפות.. הנחיות בי2

המאמנים המלווים מתבקשים להיערך לקראת קצב מהיר בקריאת המתחרים לעלות לשטח האליפות. עד ההכרזה השנייה 
ע"י מזכירות האליפות, על המתחרה לגשת לשולחן הבודק, בליווי המאמן ועם המגנים הנדרשים ועם תעודת זהות מקורית 

או הופעת המתחרה בלי מאמן ו/או בלי כל  0-ופעת המתחרה בקריאה הה-)*( של הספורטאי או תעודה בה הוא רשום. אי
 המגנים הנדרשים ו/או בלי ת.ז. תגרום הפסד טכני מיידי לאותו המתחרה.

המאמן המלווה מתחרה בזירה מחויב בלבוש טרנינג ונעלי ספורט. המאמן והמתחרה הם היחידים המורשים להיכנס לשטח 
 .האליפות אחרי קריאת שמו של המתחרה לעלות לקרב ועליהם לעזוב את שטח האליפות עם סיום הקרב

  . שופטים.4
 .מונו ע"י ועדת שיפוט של ההתאחדותהשופטים י

  ת.. תיאור הקרבו2
 מ'. 7מ' על 7סיבובים של דקה כל סיבוב בזירות של  3עד הודעה חדשה, הקרבות יתנהלו במשך 

 המדליה והתעודה ימסרו אך ורק לספורטאי במהלך הטקס. -. מנצחים 6

 המועדון הטוב ביותר בקבוצות בנים והמועדון הטוב ביותר .(0יזכו במדליות זהב, כסף וארד ) 3-ו 0, 7המנצחים במקומות 
 בקבוצת בנות יזכו בגביע. כל המשתתפים יקבלו תעודת השתתפות.

 . לוח הזמנים.7
 התכנסות השופטים והמאמנים 79 00
 תדרוך שופטים     79 70
 תדרוך מאמנים     79 00
 תחילת אליפות 79 30
 טקס פתיחה 71 00
 המשך האליפות  71 96
 , הלו"ז נתון לשינויים.הערכה בלבד -טקסי חלוקת המדליות וסיום האליפות  00 00

 . הערות סיכום.8
 * אם לספורטאי רק העתק תעודת הזהות, המאמן המלווה יצטרך להגיע גם הוא עם תעודת זהות אישית מקורית.

 * אם לספורטאי קטין אין תעודת הזהות, עליו להביא תעודת זהות של אחד ההורים בה הוא רשום.
 * על המאמנים האישיים להביא ספריי קרח.
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