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 איגוד הגולף בישראל

 לבוגרים וסיניורס 2015 הפתוחה ישראל אליפות

 מועדון גולף קיסריה

 הרשמה טופס

  :כללי .1
 +(45+/נשים 50ס )גברים וסיניורומעלה )גברים/נשים(  14בוגרים, מגיל בקטגוריות  'ב חלק, לחובבים הפתוחה ישראל אליפות

 . פרסים וחלוקת סיום טקסיתקיים  16:00בשעה  18/11/15 רביעי. בסיום התחרות ביום 2015בנובמבר  16-18 בתאריכים תתקיים
 

 :השתתפות תנאי .2
 לענות ועליהם האיגוד של רשמי הנדיקפ ובעלי( בתוקף חברות) בישראל הגולף איגוד חברי להיות חייבים ישראלים משתתפים .א

 .חובב מעמד לכללי המובנים בכל
 חוק י"עפ בתוקף (ארגומטרית בדיקהב ומעלה נדרשים גם 35)גילאי  רפואי אישור בעלי להיות חייבים ישראלים משתתפים .ב

 .זה אישור כבעלי חבריהם את לאשר( וגעש קיסריה) המועדונים באחריות. הספורט
 בחנויות לקבל ניתן המסמך את. המלא" התחרות תנאי" מסמך את קרא/ה כי המשתתף/פת ת/מאשרבעת התשלום לתחרות,  .ג

משתתפים בקטגוריית הסיניורס המעוניינים ברכב יזמינו וישלמו את הרכב ישירות מול  .האיגוד ובאתר במועדונים שופ-הפרו
 הפרושופ בקיסריה.

 
 :לתחרות הרשמה .3

 .17:00 בשעה 13/11/15מיום ו'  יאוחר לא המועדונים של" שופ-פרו"ב ההרשמה בעת ישולמו לתחרויות הרשמה דמי .א
או שהנרשם לא המציא למועדון בו הוא חבר  הגולף תשלום מלא של דמי ההרשמה או שהנרשם אינו חבר באיגוד הרשמה ללא .ב

 לא תתקבל. –בתוקף  ארגומטריה כולל רפואי אישור
 .לנרשמים יוחזר והכסף תבוטל היא – בקטגוריה משתתפים 6 לפחות ירשמו שלא במידה .ג
 למשתתף ₪ 250 :, חברי איגוד הגולףדמי הרשמה לשחקנים מישראל .ד
לסיבוב אחד.  %30סיבובים, או בהנחה של  לשני ₪ 400יר של חברי קיסריה במח שאינםפרקטיס יאופשר למשתתפי התחרות  .ה

 שופ בקיסריה.-יש לתאם טי טיים ישירות מול הפרו
 :פרסים .4

 .קטגוריה בכל ביותר הטובות ברוטו לתוצאות והשני הראשון למקום גביעים .א
 . קטגוריה בכל ביותר הטובה נטו לתוצאת הראשון למקום גביע .ב

 

 :להלן הפרטים כל את למלא נא

 :                            משפחה שם:                                פרטי שם

 :אלקטרוני דואר:                                     טלפון

 :            שנה:                                      חודש:                    יום:   לידה תאריך

 :                            הבית מועדון

 +(45+( / סיניורס נשים )גילאי 50גברים / נשים / סיניורס גברים )גילאי  קטגוריה )נא להקיף בעיגול(: 

 S                       M                 L               XL   - חולצה גבנ"צ              חביתה,         טונה,  – כריך

 הגולף איגוד מזכירת פלג עירית אל לפנות ניתן שאלה בכל

 .5571972-050 בטלפון או info@israelgolffed.org במייל

  בהצלחה
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