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 14בינואר 2014
א1.14

לכבוד
מנהלי אגודות
שלו $רב,

הנדו :גביע החור לאגודות .2014
תחרות גביע החור& לאגודות תתקיי $ב ,15.2.2014והיא תהווה ג $את המחזור הראשו' של
הליגה הבינאגודתית לליגת על.
 8הקבוצות שיהיו בליגת העל לשנת  ,2014צריכות לאשר את השתתפות' בתחרות זו.
אתלטי $בכירי $יורשו להשתת& בתחרות זו ,א +מחו* לתחרות .במקצועות שדה יורשו להשתת&
אתלטי $בכירי ,$אשר ישלימו את כמות המשתתפי $עד  12אתלטי $למקצוע.
מצ"ב טופס הרשמה לאשור השתתפות בגביע החור& ,לאגודות בליגת על בלבד .נא למלא ולהחזיר
עד .24.1.14

תקנו גביע החור לאגודות 2014
ליגה בינאגודתית מחזור א'
 .1תחרות גביע החור& לאגודות תתקיי $ביו $שבת  ,15.2.2014באצטדיו' האתלטיקה
בהדריוס& .התחרות מהווה ג $את המחזור הראשו' של ליגה בינאגודתית ,ליגת על
בלבד.
 .2בתחרות ישתתפו  8האגודות שיהיו בליגת העל לשנת .2014
 .3התחרות הינה לגברי $ולנשי $והדירוג יהיה נפרד.
 .4כל אגודה תציב אתלט אחד למקצוע.
 .5אתלט יכול להשתת& ב 3מקצועות לכל היותר בתחרות.
 .6בסיו $מקצוע תחרות כל אגודה תקבל ניקוד בהתא $למיקו $שלה בתחרות .מקו$
ראשו'  8נק' ,מקו $שני  7נק' וכ +הלאה עד מקו $שמיני.
 .7האגודה שתצבור את הניקוד הגבוה ביותר תזכה במקו $הראשו' .במקרה של שוויו'
במספר הנקודות ,תוכרע התחרות לטובת האגודה שיש לה מספר ניצחונות גבוה יותר,
ובמקרה של שוויו' במספר הניצחונות תוכרע התחרות לפי מספר המקומות השניי$
הגבוה ביותר ,וכ +הלאה.
 .8מזכירות האיגוד תהיה רשאית לשת& אתלטי $בכירי $מאגודות אחרות מחו*
לתחרות .במקצועות הריצה יתקיי $מקצה נוס& ובמקצועות שדה תהיה השלמה עד 12
אתלטי.$
 .9מקצועות התחרות:
גברי 60 :$מ' 300 ,מ' 2000 ,מ' 60 ,מ' משוכות ,קפיצה לגובה ,קפיצה לרוחק ,הדיפת
כ .ברזל ,הטלת כידו'.
נשי 60 :$מ' 300 ,מ' 2000 ,מ' 60 ,מ' משוכות ,קפיצה לגובה ,קפיצה לרוחק ,הדיפת כ.
ברזל ,הטלת כידו'.
 3 .10האגודות הראשונות בכל קטגורייה )גברי $ונשי $בנפרד( יזכו בגביעי .$כמו כ'
יינתנו פרסי ,$בשוברי קניה כלהל' ,לכל קטגורייהבנפרד :מקו $ראשו' ,/ 3,000
מקו $שני  ,/ 2,000מקו $שלישי ./ 1,000
 .11ההרשמה לתחרות תתבצע במערכת ההרשמה האינטרנטית ,עלידי מנהל האגודה ,עד
ה.10.2.14
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 .12כל אגודה מחויבת להופיע ע $תלבושת אחידה של האגודה.
 .13בנוס& לדרוג הקבוצתי כפי שפורט לעיל ,אליפות החור& תנקד כמחזור נוס& לליגה
הבינאגודתית – מחזור א' .כל אגודה תוכל לנקד אתלט אחד למקצוע )ללא קשר לרמת
ההישג( .הניקוד יהיה עלפי הטבלה של ה .IAAFלפרטי $נוספי $נא לעיי' התקנו'
הליגה הבינאגודתית בספר אתלטיקה .2014
 .14לוח זמני:
שעה
15:50
15:55
16:15
 60 16:30מ'
 60מ'
 16:50קפיצה לרוחק
הטלת כידו'
16:55
 17:00הדיפת כדור ברזל
 300 17:05מ'
 17:10קפיצה לגובה
 300מ'
17:20
קפיצה לרוחק
 60 17:30מ' גמר )לא מנקד(
 60מ' גמר )לא מנקד(
17:40
 2,000מ'
17:55
 2,000 18:20מ'
הערה :יתכנו שינויי $בלוח הזמני $בהתא $לכמות המשתתפי $בפועל.
נשי
קפיצה לגובה
הדיפת כדור ברזל
 60מ' משוכות

גברי
הטלת כידו'
 60מ' משוכות

 60מ' גמר :לריצת הגמר יעלו  8אתלטי $ע $התוצאות הטובות ביותר ,שהושגו בריצת המוקדמות.

סדר העלאת הר :
גובה גברי 1,70 :מ' )כל  5ס"מ עד  1.95מ' ואח"כ כל  3ס"מ(.
גובה נשי 1.40 :מ' )כל  5ס"מ עד  1.65מ' ואח"כ כל  3ס"מ(.
בא $דרושי $ל +פרטי $נוספי $אשמח לעמוד לרשות.+

בברכה,

ז'ק כה'
מזכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
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טופס אשור השתתפות בגביע החור 2014
אגודת ______________________________________________
□ הנני מאשר/ת בזאת את השתתפות קבוצתי בגביע החור& .15.2.2014
□ קבוצתי לא תשתת& בגביע החור& 2014
)נא לסמ' את הקבוצה(
ליגת על  -גברים

□
□
□
□
□
□
□
□

מכ .תל אביב
הפ .אתלטי אורן השרון
הפ .חולון
מכ .י.ג .ריאלי ראשל"צ
אתלטי מיזונו ירושלים
מכ .חיפה כרמל
עמק-חפר
עירוני אחי נצרת

ליגת על  -נשים

□
□
□
□
□
□
□
□

מכ .י.ג .ריאלי ראשל"צ
מכ .חיפה כרמל
מכ .תל אביב
עירוני אחי נצרת
הפ .אתלטי אורן השרון
הפ .חולון
מכ .כיוונים ב"ש
אתלטי מיזונו ירושלים

ש $מנהל האגודה________________________ טלפו' _________________

חתימה _______________________

תארי_____________________ +

חותמת האגודה____________________

נא לשלוח טופס זה לפקס 03"6486255 .ולוודא קבלתו בטלפו  ,03"6486256עד יו חמישי  24.1.13בשעה .10:00

