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 ט' טבת תש"פ שני יום
 2020בינואר  06

 

 יהודה שביט ז"ל ע"ש 3-הטורניר כדורגל  - קול קורא להרשמה

+ לקחת חלק 30מרכז קהילתי מטה אשר מזמין את תושבי מטה אשר בני 

 , אשר יתקיים ביום שישישביט ז"לבטורניר כדורגל לבוגרים ע"ש יהודה 

 . , במגרש הכדורגל בראש הנקרה14.2.2020

ים בריא כחלק משגרת מודעות לאורח חיאת המטרת הטורניר הינה להגביר 

 במועצה.ההיכרות בין תושבים וקהילות היומיום, ולחזק את הקשרים ו

אימונים מקדימים  .חיבור בין יישוביםתוצאת פנים יישוביות או  תהיינהקבוצות ה

ילדים,  רת הקשרים אותם אנחנו רוצים לחזק.הינם חלק חשוב מיצי בין הקבוצות

והנאה מזמן ספורטיבי הגיע לטורניר לעידוד למוזמנים ים בני משפחה וחבר

כחלק מהיום  מויתקיילילדים  מהנה נוספת פעילותו טורניר פנדלים .וחברתי כאחד

  מטה אשר.של קהילת  "ביחד"כדי לתת ביטוי ל

ולכדורגל בכלל לקחת חלק בטורניר שכל כולו אהבה לספורט ו מזמינים אתכם אנ

  .בפרט

על אף ו ,התנהלות בטורניר זהלמהווה את הבסיס  בתקנון שלהלןהמופיע המידע 

 .של קהילת מטה אשר "יחד"ב -השותפות והזו היא החשוב בפעילות הרצון לנצח, 

 

 בברכת הצלחה והנאה לכל המשתתפים

 הוועדה המארגנת

 

 להרשמה, לפרטים ולכל שאלה ניתן לפנות ל:

 אלון בר נוי, רכז הכדורגל במרכז הקהילתי מטה אשר ואחראי הטורניר

052-8011393  football@mta.org.il 
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 יהודה שביט ז"לע"ש  3-הטורניר כדורגל  תקנון

 14.2.2020הטורניר יתקיים בתאריך :  .1
 2.2.2020-ל עדהרשמת הקבוצה  .2
 נציג קבוצה אחד.לכל קבוצה  .3
 + שוער ומחליפים. שחקנים 6 -מ מורכבתהקבוצה  .4
 המועצה. ייישובשחקנים מכל  עםניתן לבנות קבוצה  .5
מועצה אזורית מטה אשר  או עובדי/ומועצה אזורית מטה אשר  תושביהשחקנים יהיו  .6

 בלבד.ומרכז קהילתי מטה אשר 
כולל פרטי התקשרות )שם  או רישיון נהיגה לאחראי הטורניר צילומי ת.ז. יש לשלוח .7

אישור חתום שהם עובדי בנוסף עובדי מועצה יביאו פרטי ושם משפחה, נייד, דוא"ל(. 

 . 9.2.2020-עד לשליחת פרטים ואישורים  .מועצה

 .2.20209.-עד ל יש להעביר לאחראי הטורניר חתימה על טופס הצהרת בריאות .8
אינם יכולים אשר משחקים בליגות של ההתאחדות מליגה א' ומעלה  שחקנים פעילים, .9

 .לשחק
יכולים שחקנים חריגים  2רק  אך צעירים חריגים, 4 רשוםניתן ל. +30גילאי השחקנים  .10

 .על המגרש בפועל לשחק

 .רק שחקן שנרשם יוכל להשתתף בטורניר .11
 .2.2.2020-לעד הוא  חקניםמועד אחרון לצרוף ש .12
 תהיינהלא על מנת ש, לתאם עם האחראי צבע, הקבוצה לדאוג לתלבושתעל  .13

 כפילויות.
 לא ממתכת. העלייה לכר הדשא אך ורק עם נעלי כדורגל עם פקקים .14
 לעבירה. נחשב 'אין גליצ'ים במהלך המשחק, גליץ .15
לפני תחילת משחקים מראש  יוגדרושחקן אשר לא יעמוד בקודים התנהגותיים אשר  .16

קללות, פאול במתכוון, איומים בחיי אדם, התנהגות בלתי וחלטת מכגון הימנעות מ)

 לא יוכל להמשיך ולהשתתף , עבירה קשה, התנהגות ברוטאלית(ספורטיבית בעליל

 .בטורניר

 הוצאת חוץ תהיה ביד. .17

שחקן אשר יחליט שאינו משחק עם מגני עצם האחריות  .לשחק עם מגני עצם חובה .18

 תהיה עליו בלבד.

 מטר. 4 מרחק החומה יהיה .19

 מטר. 9פנדל )בעיטת עונשין( תתבצע ממרחק של  .20

 שופט. עםהמשחקים יתקיימו  .21
כל המעוניין להצטרף לטורניר ולא מצורף לקבוצה מוזמן ליצור קשר  הערה חשובה: .22

 עם אחראי הטורניר.


