עיריית אילת
מחלקת קליטה

משרד העלייה והקליטה

"עולימפיאדה" אילת 0214 -
עיריית אילת בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה מזמינים אתכם להשתתף בתחרויות של
"עולימפיאדה" באילת.
 .1תחרויות "עולימפיאדה" יתקיימו לפי ענפי ספורט:
 האבקות .11-11.11.1.11 -הפעילות מסתיימת עד כניסת השבת.
 .1זכות להשתתפות תוענק לנבחרות בהן אחוז העולים יעלה על .1.%
 .1תשלום עבור לינה בבתי מלון "עדי" על חשבון המשתתפים
ב "עולימפיאדה" בסך  ₪ 19.לאדם (בחדר ל 1או  1איש) ללילה כולל  1ארוחות
ביום (חצי פנסיון).
סה''כ – ₪ 18.לאדם עבור  1לילות בחדר ל 1או  1איש.
מי שזקוק למלון ,נא להתקשר לאנדריי קורניך –  204-0166612עד .11012014
 .1ועדה משותפת של עיריית אילת והמשרד העלייה והקליטה מארגנת את התחרויות
כלל :שכירות אולמי ספורט או מגרשים ,צוות חובשים ורופאים /אמבולנס,
מערכות הגברה ,לזוכי התחרויות יוענקו אותות הוקרה.
 .1על מנת שהנבחרות תוכלנה להגיע ולהשתתף ב"עולימפיאדה" באילת ,יש צורך
בהסעתם של המשתתפים לאילת .אנו ממליצים לפנות לרשויות מקומיות ,ארגונים
ומשרדים התומכים בפעילותכם על מנת לקבל סיוע בתקצוב ההסעות.
טלפונים להתקשרות:
מח' קליטה ,עיריית אילת .8-3137111 :
דואר אלקטרוניoleg@eilat.muni.il :
כללי תחרות.
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 11נובמבר  1.11תתקיים תחרות במסגרת פעילויות של "עולימפיאדה" לתלמידים ,קדטים ,נוער,

.1

מקום התחרות :התחרות תתקיים באולם הספורט בה''ס "הערבה" אילת.

.1

משתתפים :סגנון יווני-רומי.
קבוצות משקל:

עיריית

אילת

MUNICIPALITY OF EILAT

טל ) 08( 3637666 :
פקס ) 08(3637080 :

TEL
FAX

ת.ד .גבע  603אילת 88600
P.O.B61 EILAT 88600

דואר אלקטרוני  oleg@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il :
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תלמידים +81 ,81 ,71 ,33 ,199 ,11 ,17 ,11 ,18 ,11 ,11 ,)1..1-1..1( :
קדטים  1+ 1..,81,73,39,31 18,11,1.,13,11 ,)1...-1998( :ק"ג.
נוער  .11.,93,1,771,33,3.,11,1.-)1997-1991( :טולרנס  1+ק"ג.
בנות כל הגילאים.
שקילה  .17:..-18:.. 11/11/11 :התחרות 11/11/11:בשעה .11:..
 .1תנאי השתתפות :כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת .1.11
.1

מנהל התחרות – קורניך אנדרי

.3

שופט ראשי -ספוז'ניקוב אלכס

.7

שופטי שקילה – ספוז'ניקוב אלכס

.8

תלבושת -כל משתתף יצטייד בשני "דרסים"  ,אדום וכחול ובנעלי האבקות או בנעלי ספורט חוקיות.

.9

משמעת -כל המשתתפים ידרשו למשמעת ספורטיבית ,הוגנת ומנומסת במהלך התחרות.
למנהל התחרות שמורה הזכות והסמכות להפסיק את התחרות ולהוציא מהאולם ספורטאי ,מאמן,
נציג אגודה או כל אדם אחר שיפריע למהלך התחרות.

 .1.ביטוח רפואי -באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות.
 .11כשירות בריאותית -באחריות האגודות לדאוג לכשירותם הבריאותית של הספורטאים.
 .11רופא בתחרות  -רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במהלך התחרות.
 .11כל אגודה אשר שולחת למעלה מ 1-ספורטאים לתחרות מחויבת לשלוח שופט
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