תקנון – הקלע של המדינה 2019
ההשתתפות פתוחה לשחקנים ושחקניות בגילאים  16ומעלה
ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש באתר המנהלת
ההשתתפות מותנית בהצגת תעודה מזהה ו/או צילום תעודת זהות של אחד ההורים
ההשתתפות מותנית בהסכמת ההורים ע"י טופס המצורף לטופס ההרשמה
כל משתתף יקבל אישור הרשמה ויוזמן ליום מסויים של תחרויות מוקדמות
על המשתתפים בתחרויות להגיע לאולם שייקבע לתחרות אליה נרשמו .באולם יוצב דוכן הרשמה ורק
מי שקיבל אישור וחולצה וכובע בדוכן יוכל לקחת חלק בתחרות
בכל יום ישתתפו עד  100ילדים כאשר חלק מהם יהיו שחקני מחלקת הנוער של הקבוצה המארחת.
שחקני מחלקת הנוער אינם צריכים להירשם מראש
בסיום כל יום תחרות יעפילו חלק מהמשתתפים לשלב הגמר .כמות המעפילים תקבע בהתאם לכמות
המשתתפים הסופית בתחרות.
מהלך התחרות :התחרות תהיה תחרות קליעות לסל משלוש תחנות שונות .ההתקדמות בתחרות
נקבעת ע"פ התוצאות כאשר המשתתפים אשר צברו את מספר הקליעות הרב ביותר יעפילו לשלב
הבא.
כל זוכה בתחרות מקומית .יקבל גביע ושובר לקניית ביגוד ספורט בשווי  .₪ 500הזוכה הסופי
והיחיד בשלב הגמר הארצי יקבל  8,000שקל ,הזוכה במקום השני יקבל  ,₪ 3,000הזוכים במקומות
 3-4יקבלו  ₪ 1,000כל אחד.
שלב הצלה :כל שחקן יוכל לקחת חלק רק בתחרות איזורית אחת בלבד .בנוסף ייערך שלב הצלחה
ארצי בו יוכל להשתתף כל מי שלא העפיל לגמר הארצי.
ת לבושת :כל משתתף מחויב ללבוש חולצה ממותגת של התחרות אשר תימסר לו בעמדת הרישום.
בנוסף ,כל משתתף יהיה חייב להגיע לתחרות בתלבושת ספורט הכוללת מכנס ספורט קצר ונעלי
ספורט .התלבושת הינה בגדר חובה.
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כל משתתף יוכל להירשם ל 3-תחרויות מוקדמות שונות בלבד.
לכל משתתף תינתן הזדמנות אחת בלבד בשלב המוקדמות.
למען הסר ספק כל הסעיפים בתקנון הינם בגדר חובה .נרשם אשר יגיע ללא אישור הורה
ו/או ללא תעודת זהות או צילום תעודת זהות ו/או לא יתלבש בהתאם לתקנון לא יוכל
להשתתף בתחרות.
המנהלת רשאית לפרסם ו/או להשתמש בשמות המשתתפים בתחרות לצורכי פרסום וקידום
התחרות .
חלקים מהתחרות ישודרו בערוץ הספורט.

