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  2013מאי 

  ועדת דירוג חריגים – 19 –משחקי המכביה ה   הנדון:

  

מודיעה בזאת על תחילת עבודתה של ועדת דירוג החריגים (להלן: "ועדת התאחדות הסקווש בישראל 

  .19- מת דירוג שחקני הסקווש החברים בהתאחדות למשחקי המכביה ה להחריגים") לצורך הש

  

 הרכב הועדה: .1

 . הועד המנהל יהיה רשאי להתייעץ במידת הצורך עםים מורכבת משלושה נציגי הועד המנהלועדת החריג

  .גורם מקצועי (מאמן בכיר או כל גורם מקצועי בסקווש)

  

   סמכות הועדה: .2

להוראות סעיף  ובהתאםועדת החריגים תהא רשאית לדרג מחדש שחקן לאחר דיון בבקשה מנומקת בכתב 

  . לתקנון התחרויות 5.6

  לוח דירוג 5"

....  

  ועדת הדירוגים בשיתוף עם ועדת התחרויות יהיו ראשיות להציב שחקן אשר חזר מפציעה 5.6

  "הראשונים בתקופה שקדמה לחזרתו, 8ל לאחר תקופה ממושכת, והיה מדורג בין ""או מחו

  

 תנאי סף לפנייה: .3

  מחזיק בכרטיס שחקן תקף.לכך שמכל שחקן יהא רשאי לפנות בבקשה לועדת החריגים בכפוף 

  

 אופן הפנייה לועדת החריגים: .4

  :להלןלאמור  התאם ועדת החריגים תבוצע בלבקשה 

 .12:00שעה  13.5.2013' במיום לא יאוחר הפנייה לועדת החריגים תבוצע בכתב   )א

 . תהא מנומקת ומפורטת ותגובה בתיעוד מתאים בהתאם לשיקול דעתו של המבקש הבקשה  )ב

 הבקשה תכלול את שם המבקש, קטגורית גיל בעניינה מערער ואת נימוקיה.

 .israelsquash@gmail.comתשלח בהודעת דוא"ל למשרדי ההתאחדות בכתובת  הבקשה  )ג

שתתקבל לאחר המועד האמור לעיל לא תידון והשחקן יחשב כמי שלא פנה או ויתר על זכותו  בקשה  )ד

 לפנות.
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 הדיון בבקשה: .5

שעות מהמועד האחרון להגשת  24תוך באתר ההתאחדות את פניות המבקשים תפרסם ועדת החריגים   )א

 .בקשות

עד יום כל שחקן העשוי לראות עצמו כנפגע ו/או המבקש להעלות טענה ביחס לבקשה יהא רשאי לעשות כן 

 .12:00למאי בשעה  15

 .israelsquash@gmail.comכתובת לטענות כאמור יוגשו למשרדי ההתאחדות בהודעת דוא"ל   )ב

שחקן שיגיש כתב הטענות לאחר המועד האמור לעיל יחשב כמי שלא פנה או ויתר על זכותו לפנות   )ג

 להגיב.

 הבקשות שיוגשו לה במועד.בסיס  ועדת החריגים לא תשמע את השחקנים והחלטתה תינתן אך ורק על  )ד

 ועדת החריגים תפעל ותכריע ככל שיראה לה צודק ונכון בענין.  )ה

 .החלטת ועדת החריגים הינה מחייבת, סופית ואינה ניתנת לערעור  )ו

   .12:00למאי בשעה  18לא יאוחר מיום ועדת החריגים תפרסם החלטתה   )ז

  

  
  

  בכבוד רב ובברכה,    
  

  חדות הסקווש בישראלהתא


