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לכבוד
מנהל/ת האגודה
שלום רב,

הנדון :חידוש הרשמות לעונת  2017תשע"ז.
מזכירות איגוד האתלטיקה נערכת לקראת עונת התחרויות .2017
תקופת החידושים נקבעה עד לתאריך  ,15.10.2016המועד הסופי לחידוש האתלטים הרשומים באיגוד.
אתלט שלא יחודש עבורו כרטיס יחשב כאתלט חופשי ויוכל להירשם בכל אגודה אחרת עם תום תקופת החידושים.
תקופת העברות מאגודה אחת לשנייה נקבעה בין התאריכים  16.10.2016עד ) 31.10.2017עלות טופס העברה 400
 .(₪לאחר מועד זה יתאפשר שחרור חריג )לפי תקנון האיגוד .עלות טופס שחרור .(₪ 650
עלויות הרישום )לא חל שינוי בתעריף בשנים האחרונות(:
חידוש כרטיס ילד עד גיל  30 – 15ש"ח )שנתונים :מיום  1.1.2002ואילך(.
חידוש כרטיס לקדטים –  50ש"ח לשנה )שנתונים :שנולדו מיום  1.1.2000עד .(31.12.2001
חידוש כרטיס לנוער ובוגר –  90ש"ח לשנה )שנתונים :נוער שנולדו מיום  1.1.1998עד .31.12.1999
בוגרים שנולדו עד יום .(31.12.1997
האגודה תחויב מידית על כל הספורטאים שיחודשו על-ידה.
אגרת חידוש שנתי לאגודה  600 -ש"ח.
לתשומת לב :אתלטים חדשים ניתן לרשום בכל שלב במהלך העונה.
מצורפת רשימת האתלטים של אגודתך .כל אתלט אשר מחודש על-ידך יש לסמן לידו וי .אתלט שאינו מחודש יש
להעביר עליו קו .מצורף טופס דוגמא.
חובה להחזיר את הטופס למזכירות האיגוד לא יאוחר מה.10.10.2016-
פקס .03-6486255 .דוא"לorlyiaa@zahav.net.il :
מזכירות האיגוד תשלח אליך את רשימת האתלטים שחודשה יחד עם חשבון לתשלום ,וזאת לא יאוחר מה-
 .10.10.2016תוכל לערוך תיקונים ו/או מחיקה לרשימה שצורפה עד .15.10.16
עבור כל אתלט שמחודש יש לצרף אישור רפואי כמתחייב מחוק הספורט )לא חייבים לצרף את האשור הרפואי
במעמד החידוש( .האשור הרפואי יופיע על גבי טופס "חידוש אתלט" .יש להעביר למזכירות האיגוד טופס מקורי
בלבד.
אודה לך על שיתוף פעולה וחידוש מהיר.
באם יש לך שאלות ו/או דרושות לך הבהרות אשמח לעמוד לרשותך.
בברכה,

העתק :חברי הנהלת איגוד האתלטיקה בישראל

ז'ק כהן
מזכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
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