הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
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אס"א – איגוד ספורט אקדמי טכניון
היחידה לספורט

ASA - Academic Sport Association
Sport Unit

"טכניון :"OPEN
סדרת תחרויות ספורט סטודנטיאליות ארציות ,המאורגנות ע"י היחידה לספורט בטכניון
ותתקיימנה במתקני הספורט בטכניון ובעיר חיפה.

זכות ההשתתפות :
סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במוסדות האקדמיים בישראל ,המוכרים ע"י המועצה להשכלה
גבוהה .היקף הלימודים המינימלי הינו  4שעות אקדמיות בשנה"ל .אישור הלימודים חייב להכיל
את ההתקדמות בתואר האקדמי לרגע הוצאתו או רישום מפורט של מנהל התלמידים המוכיח את
היקף הלימודים בתואר.

ענפי הספורט:
טניס ,טניס שולחן ,סקווש ,כדורעף חופים ,כדורסל  ,3X3מיני כדורגל  ,5X5קארטינג ,שחמט,
קייקים ,שייט ,גלישת רוח ,חתירה על סנונית ,באולינג ,אתלטיקה קלה ,שחיה.

היקף התחרויות:
במהלך שנת הלימודים תתקיימנה עד שתי תחרויות :אליפות חורף ואביב ובתנאי שלכל אליפות
רשומות שלוש קבוצות לפחות.

פרסום:
פרסום תחילת תקופת הרישום יתבצע באמצעות התאחדות הסטודנטים הארצית בתפוצה ארצית
ישירות לסטודנטים וסטודנטיות מכל הארץ.
פרסום לאחר תהליך הרישום יתבצע באתר האינטרנט של היחידה לספורט בטכניון:
 asatechnion.co.ilובאמצעות מייל ישיר והודעות  SMSלסטודנטים הרשומים לתחרויות.

טל04-8293036 :

אס"א טכניון חיפה ע"ר 580449437

פקס04-8222435 :

קרית הטכניון חיפה 32000

www.asatechnion.co.il
sport@asat.org.il
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רישום:
תקופת הרישום :מ 1/10/2018 -עד 20/12/2018
שלב ראשון – הרשמת קבוצה רישום הכללי :באתר האינטרנט של היחידה לספורט בטכניון -
 .https://www.asatechnion.co.il/asa%20games.htmlהרישום הכללי כולל :מילוי פרטי
הקבוצה ,פרטי איש הקשר ,תשלום דמי הרישום קבוצתיים ( ,)₪ 250קבלת קוד קבוצה לרישום
האישי.
שלב שני  -רישום אישי :באתר האינטרנט של היחידה לספורט בטכניון -
 .https://www.asatechnion.co.il/asa%20games.htmlהרישום האישי כולל :רישום
שחקנים/ות בהתאם לתקנון של הענף ,כולל פרטיהם האישיים ,פרטים ליצירת קשר ,הצהרת
בריאות ,הגשת אישור לימודים ותעודת זהות ,תשלום דמי רישום אישיים (.)₪ 50
במקרה של ביטול הרשמה בכל שלב ,לא יוחזרו דמי הרשמה הקבוצתיים והאישיים.

פרסים:
בכל הענפים ביחד יחולקו פרסים על סך  ₪ 219,250לכל הזוכים במקומות הראשונים (ראשון,
שני ושלישי) .הפרסים יחולקו על סמך סיכום של שתי התחרויות יחד (אליפות חורף ואביב).
במקרה של שוויון ,מיקום ו/או תוצאה של אליפות האביב יקבעו את הדירוג הסופי.
חלוקת פרסים לפי ענפי הספורט ,למקומות ראשון ,שני ושלישי (לכל משתתף/ת בקבוצה) – טניס,
טניס שולחן ,סקווש ,כדורעף חופים ,מיני כדורגל ,כדורסל  ,3X3קארטינג ,שחמט ,קייקים ,גלישת
רוח ,שייט ,באולינג:
מקום  ,₪ 2000 – Iמקום  ,₪ 1000 – IIמקום ( ₪ 500 – IIIלכל משתתף/ת בקבוצה הזוכה).
בענפים שחיה ואתלטיקה קלה ,הפרסים יחולקו לזוכים/ות במקומות הראשונים בכל מקצוע לפי
פירוט הבא :מקום  ,₪ 1000 – Iמקום  ,₪ 500 – IIמקום . ₪ 250 – III
בענפים סטריטבול ,קטרגל וחתירה :מקום  ,₪ 1000 – Iמקום  ,₪ 500 – IIמקום .₪ 250 – III
כל המשתתפים יקבלו מדליות השתתפות.
תקנוני התחרויות הכוללים חוקה ושיטת התחרות במקצועות השונים יתפרסמו בנוסף לתקנון
הכללי באתר האינטרנט של היחידה לספורט.https://www.asatechnion.co.il/index.html :

בברכת ספורט ,בהצלחה לכולם!
היחידה לספורט בטכניון
אס"א טכניון חיפה

טל04-8293036 :

אס"א טכניון חיפה ע"ר 580449437

פקס04-8222435 :

קרית הטכניון חיפה 32000

www.asatechnion.co.il
sport@asat.org.il

