
 

 קהילה יקרה, 

פגוש קבוצות מכל אנו מתרגשים לקראת התחרויות המקדימות שלנו ובטוחים שגם אתם מתכוננים בהתלהבות. זה הזמן שלכם ל

אנו  השתפר לקראת האליפות הארצית שתתקיים בפברואר.למוד עוד וללמדתם והכי חשוב לשמה  הארץ, להביא לידי  ביטוי את

 :ראו בתשומת לב את הפרטים אנא ק ,החשובים הבאים בנושאים לעדכןמבקשים 

 

 התחרויות. 1

בהתאם למשתנים רבים. אנחנו לוקחים בחשבון את  בצעמת השיבוץ שימו לב . המוקדמות יותתחרוהרשמו לפניכם את תאריכי 

ומשתנים  , את מועד הרשמת הקבוצה לעונהאת המיקום הגיאוגרפי של הקבוצות, )אותם מילאתם בעדכונים קודמים( העדפותיכם

תקיים בהתאם לקריטריונים לעיל י נוספים. מפאת הגבלות בטיחותיות, מספר המקומות לתחרויות מוגבל והשיבוץ יםטכניים ולוגיסטי

וצות לתחרויות יתבצע בימים של הקבהסופי פרסום השיבוץ  .כאןנמצא תחרויות להמידע וההרשמה עמוד ועל בסיס מקום פנוי. 

 הקרובים.

הגעת הקבוצות לשני ימי התחרות הינה חובה. במידה ויש קושי מכל סיבה . יומייםהשנה אירוע האליפות הארצית יתקיים לאורך 

 שהיא אנא עדכנו בדחיפות במייל חוזר. להלן פירוט לו"ז ימי האליפות הארצית:

 ללא נוכחות קהל.יום זה . ככל שיתאפשר ומקצי אימונים nspectionI ,Judgingתהליכי ההקמות, ייערכו  - 19.2.20 הכנותיום 

 כסדרם. והגמר תחרותהיתקיימו טקס הפתיחה ומקצי  – 20.2.20 תחרותיום 

  יישלחו במהלך תקופת התחרויות המוקדמות. , לוחות זמנים ומידע טכניפרטים נוספים

 השלמת הרשמה לעונה. 2

 מערכתשלכם ב הרשמהה חידושובעיקר בנושא הסדרת התשלום לעונה הזו,  להירשםאנא ודאו כי השלמתם את כל הנדרש בכדי 

במידה והרשמתכם לא הושלמה, נשלחו אליכם בשבועות האחרונים הודעות אישיות עם החוסרים בעניין ההרשמה  .לעונה זו

 לקיחכל השתתפות בתחרות כלשהי ללא הסדרת  לא תתאפשרלעונה. אם יש חוסר ודאות, בבקשה לפנות ולוודא במייל חוזר. 

לכל שאלה או  דרך הקישור כאן.ההרשמה למערכת הסבר על . כאן -טופס הרשמה תשלום וחשבוניות  לנוחיותכם. ההרשמה

 נא לשלוח מייל מפורט. -תקלה

 לפרסי המצפן והקידוםו S LIST’DEAN הגשת מועמדות. 3

. הגשת מועמדות לפרסים אלו המצפן והקידוםופרסי  S  LIST’DEAN ה כבכל שנה, קבוצות מוזמנות בחום להגיש מועמדותן לפרס

נפתחה והזוכים יוכרזו בטקס באירוע האליפות הארצית. זה המקום להביא לידי ביטוי את הקבוצה שלכם, התהליך אותו אתם 

 באתר בלינק הזה. בדף המשאביםת שלכם. כל הפרטים \ית המיוחד\עוברים וכמובן את המנטור

 

 WhatsAppקבוצת המנטורים בוואטסאפ . 4

המנטורים בוואטסאפ בכדי לא לפספס מידע קריטי לעונה בזמן המנטוריות ואנו ממליצים בחום להצטרף לקבוצת העדכונים של 

 . שימו לב כי הקבוצה מיועדת למנטורים וראשי קבוצות מבוגרים בלבד.ו כאןלהצטרפות לחצאמת. 

  בהצלחה ולהתראות

 Ran Sabag 
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