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לכבוד
רכזי ספורט במפעלים
ירי אקדח
א.נ.

תוכנית מפגשים ותחרויות בירי אקדח
הליגה למקומות עבודה מחוז שפלה 2018-2019
להלן תאריכי המפגשים :
 21/10/18 .1מקצה ראשון )פתיחת ליגה( של תחרות מספר .1
 04/11/18 .2מקצה שני של תחרות מספר .1
 18/11/18 .3מקצה ראשון של תחרות מספר .2
 02/12/18 .4מקצה שני של תחרות מספר .2
 16/12/18 .5מקצה ראשון של תחרות מספר .3
 30/12/18 .6מקצה שני של תחרות מספר .3
 13/01/19 .7מקצה ראשון של תחרות מספר .4
 27/01/19 .8מקצה שני של תחרות מספר4
 10/02/19 .9מקצה ראשון של תחרות מספר .5
 24/02/19 .10מקצה שני של תחרות מספר .5
 10/03/19 .11מקצה חלופי
 24/03/19 .12מקצה חלופי
בכבוד רב,
בני כהן
מנכ"ל העמותה
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נספח לתקנון ירי אקדח  -הליגה במחוז השפלה 2018-2019
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בליגה ישתתפו רק בעלי נשק שרשומים במפעל ראוי במקום העבודה.
חובה להגיע בתלבושת מלאה ,כולל נעליים ,משקפי מגן ,אוזניות וביגוד הנושא
סמל המפעל.
קבוצה בין  3ל 5 -איש יחושבו תוצאות של שלושת הטובים ביותר.
לאחר כל תחרות ,ראשי קבוצות בלבד יגיעו לקבל את התוצאות ולאחר בדיקה
יחתמו עליהן.
כל ספורטאי המגיע למתקן הירי ולא ישמע בקול המדריך ,או יבצע עבירת
בטיחות – יוזהר ואחרי עבירה נוספת יורחק מהליגה.
סה"כ ישנם שש תחרויות שונות כאשר כל תחרות תתקיים בשני מפגשים שונים
כפי שמתואר בתוכנית המשחקים לעונת .2018-19
מתוך כל מקצה תיחשב התוצאה הטובה ביותר לכל יורה.
חובה לכל ספורטאי לצבור שש תחרויות לפחות על מנת שישולב בדירוג.

להלן לוח זמני תחרויות ורשימת קבוצות :
.1
.2
.3

שעה  16:30מחוז ירושלים  +מטה ארצי  +בי"ח קפלן.
שעה  17:15אל-אופ  +עובדי צה"ל  +נמל אשדוד .
שעה  18:00בי"ח קפלן  +בנק לאומי  +ע .רחובות .

הערות
יש להגיע  20דקות לפני מועד הירי.
במפגשים יוגש כיבוד קל ושתייה חמה\ קרה.
חובה להופיע בתלבושת מלאה.

בכבוד רב,
בני כהן
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