
 2021שאלות ותשובות להרשמה לליגה לקבוצות לשנת 

 היכן מתפרסם המידע על הליגות ? 

 באתר ההתאגדות. בדף הליגותמידע על הליגות מתפרסם  

 תחרויות"  )במרכז הדף(.אפשר גם להיכנס לאתר ההתאגדות וללחוץ על כפתור "מידע על 

 ? מתי מסתיימת ההרשמה לליגות 

 .  1/10/21-מסתיימת בתאריך ה ההרשמה הראשונית 

 תקבלו מייל עם השיבוץ הסופי שלכם, הוראות תשלום ותאריכי המשחק בליגה.בתום ההרשמה 

 ? מהן הנחיות הקורונה לגבי הליגות 

את כל הליגות יתקיימו תחת הגבלות התו הירוק והנחיות הקורונה שיהיו עדכניות בעת התחרות. 

 .א כאןנמצמתפרסמות בדף התחרויות, קישור להנחיות הנחיות עדכניות לשחקנים  

למספר רב יותר של מקומות משחק, שחקנים עם  עקב האפשרות שנצטרך לפצל את המשחק בבתים 

 בעיות נגישות מתבקשים לציין זאת בשדה ההערות בעת הרישום.

 ?כיצד ניתן להחליף הרכב שחקנים בקבוצה האם ו 

)בליגות א' / ארצית  שלכם. המעודכן עליכם לרשום את הרכב הקבוצה בעת רישום הקבוצה, 

כדי לשמור על זכאות  2019ה שיחקו בליגה ב שחקנים בקבוצ 2לאומית יש להקפיד שלפחות /

 הקבוצה לשחק בליגה(. 

 ניתן לעדכן גם בהמשך את נתוני השחקנים ע"י מילוי נוסף של הטופס במידע המעודכן. 

תישלח אליכם בקשת תשלום וגם בה יהיה קישור נוסף לטופס עדכון  בתום ההרשמה הראשונית, 

   פרטי הקבוצה )לשימושכם במידת הצורך(.  

 י יכול לרשום קבוצה? מ

 . כפי שרשום בהתאגדותלקפטן הקבוצה טופס לרישום הקבוצה נשלח 

הקפטן החדש של  בפרטיולעדכן  asaf@bridge.co.il אל במידה והקפטן התחלף יש לפנות במייל

 הקבוצה. 

 . לרישום קבוצות חדשותבקישור בליגה ב' יכולות להירשם  חדשותקבוצות 

 ? מתי משלמים עבור הליגה

לאחר תום ההרשמה הראשונית,   בתחילת אוקטוברבקשות תשלום עבור הליגה ישלחו לקפטנים 

 ביחד עם החלוקה לבתים והמועדים המדוייקים של כל בית.

 מהם מועדי הליגות לקבוצות ? 

 סופי שבוע.   4-הליגות ישוחקו ב

בהתאם לבית בו היא מיועדים לליגה, זאת התאריכים ה 8פעמים מתוך   3ץ לשחק כל קבוצה תשוב

 משובצת.

 המועדים הם: 

https://bridge.co.il/arwin/teams/all-ligot-2021.php
http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
mailto:asaf@bridge.co.il
https://bridge.co.il/arwin/teams/team_registration_new.php
https://bridge.co.il/arwin/teams/team_registration_new.php
https://bridge.co.il/arwin/teams/team_registration_new.php


 29+30/10]א[ 

 26+27/11]ב[ 

 10+11/12]ג[ 

 24+25/12]ד[ 

 מה עושים כשיש בעיה לשחק במועד מסוים?  

 כי יש בעיה לשחק במועד מסוים.  הערותבטופס ההרשמה, ניתן לציין בשדה 

 בהתאם לכך, נשתדל לשבץ אתכם בבית אחר, אשר אינו משחק במועד הבעייתי.

 ? הקבוצה תשחק כיצד ניתן לקבוע את האזור בו  

 אזורים: צפון, מרכז ודרום.   3-הליגות משוחקות ב

 בטופס ההרשמה עליכם לציין את האזור המבוקש בו אתם רוצים לשחק. 

 בהתאם לבקשתכם ותת אילוצי ההרשמה ומקום המגורים שלכם.לשבץ אתכם אמץ אנו נעשה מ

 האם קבוצות עם שחקנים דתיים יכולות לשחק בליגה ? 

 כן בהחלט.

 . בלבד בימי שישיהתחרויות  3( שמשחק את כל פולגישנו בית אחד )המשוחק בסניף גה ב' בלי

 בנוסף, ישנם בתים בליגות א' וב' המשחקים פעמיים ביום שישי ופעם אחת ביום שבת. 

ת בשדה ההערובטופס ההרשמה לציין כדי להשתבץ לאחד הבתים המתאימים לשחקנים דתיים, יש 

 הדתיים בקבוצה.את מספר השחקנים 


