חוזר רישום לליגה MAMANET PREMIUM TOP
עונת 2022-2023
כללי
חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות והשחקניות לעונה 2022-2023
והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות מאמאנט.
מועדי הרישום
רישום קבוצות 06.09.22 – 10.7.22
רישום שחקניות 10.09.22 -10.07.22
* רישום שחקניות מותנה בהשלמת רישום הקבוצה
פתיחת הליגה ב 22.10.2022
תנאי רישום
הליגה מיועדת לכל אמא בכל גיל ,ולנשים מעל גיל 30
כמות שחקניות
מינימום  9שחקניות בקבוצה
תשלומים
רישום קבוצה:
דמי רישום קבוצה  ,₪ 360הצטרפות עד לתאריך 6.9.2022
* דמי רישום קבוצה לא יוחזרו במקרה של ביטול רישום הקבוצה מכל סיבה
שהיא.

רישום שחקניות:
תאריך להרשמה
עד  15.8.2022כולל
10.9.2022- 16.8.2022

מחיר לשחקנית
390
450

*התשלום כולל :תשלום עבור הליגה ,חולצת ליגה ודמי טיפול
רישום שחקנית חדשה בקבוצה בכל הליגות ,יתאפשר לא יאוחר מ –
.28/02/2022
בכל מקרה שמאמאנט ישראל תודיע על ביטול העונה בשל מגבלות
הנובעות מהתפשטות הקורונה ,יקבלו השחקניות זיכוי על דמי רישום
שחקנית באמצעות החזר כספי או זיכוי לעונה הבאה בהתאם לרשום
בסעיף פרישת שחקנית מטה.
פרישת שחקנית
ההודעה על הפרישה תבוצע ע"י ראש הקבוצה – יש להעביר הודעה במייל
בלבד  . info.mamanet@gmail.comתאריך ההודעה ישמש לקביעת
גובה ההחזר:
פרישה עד 17/10/2022
פרישה מ  18/10/2022ועד
31/12/2022
לאחר 31.12.2022

₪ 310
₪ 250
לא יינתן החזר כספי

אופן התשלום
כרטיס אשראי /העברה בנקאית
נוהל הרשמה
רישום קבוצות ושחקניות לעונה  2022-2023יתבצע בשני שלבים:
רישום הקבוצה  -רישום הקבוצה ניתן לביצוע ע"י ראש הקבוצה בלבד והוא
שלב מקדים לרישום השחקניות
רישום שחקניות הקבוצה  -להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה ,יש
להשלים רישום של  9שחקניות לפחות.
הנחיות לראש הקבוצה
לאחר תשלום רישום קבוצה ,יש להכנס לקישור לרישום השחקניות ולבחור
את שם הקבוצה.
בטרם רישומה ,על כל שחקנית לקרוא בעיון את חוזר הרישום ואת חוקת
מאמאנט לשנת 2022-2023
במעמד הרישום השחקניות יתבקשו להעלות למערכת את המסמכים
הבאים:
 .1העלאת ת.ז + .ספח
 .2אישור בדיקה רפואית ע"י מכון ספורט מורשה שהונפק החל
מתאריך 1.6.2022
 .3תמונה
רק לאחר העלאה הקבצים וקבלת האישור לתקינותם ואישור על השלמת
כל תהליך הרישום ,השחקנית תוכל להשתתף במשחקים.
ביטוח ואישור רפואי
מאמאנט אינה מחויבת לשחקניות בביטוח תאונות אישיות ,אולם אנו
ממליצים מאד לרכוש באופן פרטי/עצמאי פוליסת
ביטוח תאונות אישיות רחב ככל האפשר.

חולצות למשחקים
על השחקניות לשחק עם החולצה שיקבלו בתחילת הליגה
המשחקים
עונת המשחקים לשנת  2022-2023תחל ב 22/10/2022
המשחקים יתקיימו על-פי חוקת מאמאנט ישראל מהדורה  2022ובהתאם
לתקנון המשחקים.
מתכונת ושיטת המשחקים וכן תו כניות המשחקים יפורסמו לקראת תחילת
העונה.
לוחות המשחקים יפורסמו באתר מאמאנט ישראל ובקבוצת וואטאפ של
הליגה.
לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת.
לוח המשחקים שיפורסם באתר הוא הקובע.
באחריות ראשות הקבוצות לעקוב אחר לוח משחקים העדכני.

מאחלות עונת משחקים מאתגרת ,הוגנת ומהנה
אורלי פרטוק ,מנהלת ליגת MAMANET PREMIUM TOP
קארין אינס  ,מנכ"ל מאמאנט
עפרה אברמוביץ ,יו"ר מאמאנט

