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א 4.18
לכבוד
מ הלי אגודות
מאמ ים
שלום רב,

ה דון :מח ה אימון בקפריסין .2019
בימים אלה בדקת אפשרות לשיתוף פעולה עם התאחדות האתלטיקה בקפריסין ,לגבי אפשרות קיום מח ה אימון.
להלן מידע ב ושא:
 .1האפשרות ה בדקת הי ה במסגרת הסכם שיתוף פעולה ש חתם בין משרד הספורט הישראלי לבין משרד
הספורט הקפריסאי.
 .2במסגרת הסכם זה בדקת האפשרות לשיתוף פעולה בין שתי ההתאחדויות ,לצורך קיום מח ה אימון.
 .3המדובר ב מח ה אימון בקפריסין בתאריכים .10-17.4.2019
 .4המטרה היא לקבל מחיר עלות מיוחד למח ה )תלוי באם יהיה סיוע משרד הספורט בקפריסין(.
 .5ככל שתהיה יציאה למח ה האימון ,במימון כלשהו של ממשלת קפריסין ,יתכן שיהיה ביקור גומלין והת אים
יצטרכו להיות זהים )גם אם משרד הספורט בארץ לא ישתתף(.
 .6מודגש שכל עלות מח ה האימון הי ה על חשבון האגודה  /האתלט ,ללא השתתפות האיגוד.
 .7האיגוד יהיה הגורם המתאם והאחראי לביצוע.
 .8המח ה אימון הי ו לאתלטים בכירים בגילאי קדטים ו וער .מובהר שככל שמספר המקומות יהיה מוגבל ,רף
רמת הספורטאים יעלה .מדובר על עד  20אתלטים מהמדי ה.
 .9באם אגודתך מעו יי ת לשלוח אתלטים למח ה זה ,ולהתחייב לתשלום ,הי ך מתבקש להודיע על כך בכתב
למ כ"ל האיגוד עד ה .20.11.2018-מצורף טופס למילוי והחזרתו.

באם דרושים לך פרטים וספים אשמח לעמוד לרשותך.

בברכה,

ז'ק כהן
מ הל מחלקה בי לאומית
איגוד האתלטיקה בישראל
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טופס בקשה להיכלל למח ה אימון בקפריסין 2019
ה י פו ה בזאת לאיגוד האתלטיקה בבקשה לכלול את האתלטים הבאים למח ה אימון בקפריסין
בתאריכים .10-17.4.2019
שמות אתלטים המוצעים למח ה:
ת .לידה
שם

מין

מאמן

מקצוע

תוצאה

אשור מ הל האגודה:
ה י מאשר את פרטי הבקשה שלעיל ,ומתחייב לתשלום עלות מח ה האימון ,ולאירוח גומלין בארץ.
שם האגודה ____________________________________________________________
שם פרטי __________________________ שם משפחה __________________________
חתימה ____________________________ תאריך ____________________________

יש להחזיר טופס זה עד ה ,20.11.2018-בשעה  .12:00לפקס 03-6486255 .ו/או לדוא"ל  glevran@iaa.co.ilעם העתק ל jack@iaa.co.il
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