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מנהלי אגודות
שלום רב,

הנדון  :ליגה בינאגודתית .2016
איגוד האתלטיקה נערך לקראת המחזור הראשון של הליגה הבינאגודתית שתפתח ב .30.4.2016-כך גם
הפעילים באגודות נערכים.
תקנון הליגה פורסם בספר אתלטיקה  .2016שלושת המחזורים הבאים יתקיימו במועדים שלהלן:
30.4.16
מחזור א':
14.5.16
מחזור ב':
21.5.16
מחזור ג':
לוחות זמנים לכל מחזור מופיעים בספר אתלטיקה .2016
להלן הנחיות רישום למחזורי הליגה:
 .1במסגרת הליגה השנה ,יערך לראשונה חלון פרימיום שבו ישתתפו טובי האתלטים הישראלים בכל
מקצוע .חלק זה של התחרות יצולם וישודר ישירות באינטרנט ,כך שהציבור הרחב יוכל לצפות
בתחרות .פרטים לגבי ניהול חלק זה של התחרות מופיע בספר אתלטיקה .2016
 .2ההנחיות לרישום והנהלים הם כפי שמופיעים בספר האתלטיקה .2016
 .3ההרשמה תיסגר במועדים שפורסמו בספר האתלטיקה  .2016לאחר סגירת ההרשמה ישלח פקס.
למנהל האגודה ובו רשימת משתתפים .את הרשימה יהיה ניתן לעדכן עד  4ימים לפני מועד התחרות,
וכן לאשרה בחתימת מנהל האגודה.
 .4רשימת המשתתפים מופיעה באתר האיגוד .חלוקה למקצים תפורסם יומיים לפני התחרות.
 .5אגודה תוכל לבצע שינויים עד  30דקות לפני תחילת התחרות .שינוי יכול להיות תוספת אתלט שאינו רשום
לתחרות ו/או שינוי מקצוע לאתלט רשום .כל שינוי כרוך בתשלום  ₪ 30במזומן.
 .6חובה להשתתף עם מספר חזה תקף לשנת  .2016אתלט שלא יגיע עם מספר חזה מקורי תקף ,יצטרך לרכוש
מספר חד פעמי תמורת ) ₪ 10כפי שמצוין בתקנון ,ספר אתלטיקה .(2016
 .7חובה להופיע בתלבושת אחידה של האגודה.
 .8תחרויות לשומרי שבת :באם יש אתלטים שומרי שבת באגודתך הינך מתבקש למלא את הטופס המצ"ב
ולהחזירו בפקס .ו/או בדואר אלקטרוני אל מזכירות האיגוד ,וזאת עד יום שלישי בשעה  ,12:00לפני מועד
התחרות בשבת .יש לוודא טלפונית במזכירות האיגוד שהטופס הגיע .מודגש בזאת שמקצועות לאתלטים
שומרי שבת יתווספו רק על-פי הרישום מראש שיגיע לאיגוד.
באם דרושים לך פרטים נוספים אשמח לעמוד לרשותך.

בברכה,

ז'ק כהן
מנכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
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שם האגודה _____________________________________________________
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