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רישום קבוצה חדשה מתבצע על ידי העברת טופס רישום קבוצה (המופיע באתר האיגוד) למשרדי האיגוד במייל
 .office@triathlon.org.ilקבוצה אשר מחדשת את הרישום (ושאין שום שינוי במידע) אינה צריכה לשלוח טופס
ניתן לחדש את הרישום על ידי העברת פרטי תשלום לאיגוד במייל או בטלפון.
עלות רישום* קבוצה הנה  ₪ 400לשנת פעילות קלנדרית ,ינואר עד דצמבר (.)01.01-31.12
שיוך לקבוצה רלוונטי רק לספורטאים חברי איגוד בתוקף לשנת הפעילות.
באחריות הספורטאים לדווח לאיגוד באופן חד פעמי על שיוכם לקבוצה (במידה והנם חברי איגוד חדשים יקבלו
מכתב לחבר חדש עם מידע כיצד לדווח על שיוך ,במידה והנם חברים ותיקים יש לשלוח מייל לאיגוד) .במידה
ומנהל הקבוצה רוצה לעדכן על שיוך הספורטאים לקבוצתו עליו להעביר מייל מסודר עם שמות הספורטאים +
ת.ז +מס' ברזל (במידה ויודעים) ולכתב את הספורטאי/הורה/אפוטרופוס (במידה והספורטאי עד גיל  )18לאישור.
הספורטאים יופיעו באתר רשימת המשתתפים ותוצאות התחרויות תחת הקבוצה אליה הם משתייכים.
העברתם ספורטאים בין הקבוצות אפשרית רק בין החודשים ינואר -פברואר ,01.01-28.02 ,על ידי שליחת טופס
העברת ספורטאי (המופיע באתר האיגוד) הכוללת חתימת הקבוצה המשחררת וחתימת הקבוצה המקבלת
(במידה ויש) למשרדי האיגוד במייל  , office@triathlon.org.ilלאחר תאריכים אלה אין העברות ספורטאים בין
קבוצות.
קבוצה ששילמה דמי קבוצה באיגוד בשנת הפעילות תופיע באתר האיגוד ,תפורסם ותשותף באינסטגרם,
קבוצות וואטספ קבוצות ומאמנים ובשאר המדיות השונות ,ותדווח לטוטו ומנהל הספורט.
קבוצה המשתייכת לעמותה ,ויש בקבוצה לפחות  15ספורטאים (מגיל  13ומעלה) שהשתתפו ב 4-תחרויות
ומעלה ,זכאית להקצבה מהטוטו ,במידה ופעילה במשך שנתיים .גובה ההקצבה ייקבע על פי דירוג קבוצות
ואמות המידה של הטוטו.
מנהל ומאמני הקבוצה זכאים להטבה ברישום לתחרויות ,על פי נוהל רישום מאמן לתחרויות.

*המחיר משתנה על פי מחירון האיגוד לשנת פעילות.
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