
 
 

 עתידי 

   2022מאי  - טורניר הטניס הראשון בלימסול 

Famagusta Tennis Club 

 

עתידי גאים ונרגשים להזמינכם לקחת חלק בטורניר הראשון שלנו, אשר יתקיים בקפריסין ומציעים לכם לקחת חלק 

לימסול. הטורניר יתקיים במרכז הטניס המפואר  אל העיר הקסומה  22.05 –  18.05 -ולהצטרף אלינו בין התאריכים ה

 .מרכוס בגדאטיס , מגרש הבית של Famagusta Tennis Clubשבעיר לימסול: 

 מנהל האירוע: אשר סנדל )מנהל עתידי( 

 מנהל התחרות: קוסטא מילר )מנהל מרכז הטניס בכפר המכביה(

 מנהל תפעול ולוגיסטיקה: שי בלסקי

 

 התנהלות הטורניר: 

 ניר תוחלט בהתאם לכמות המשתתפים. שיטת הטור ●

 רמות: א' , ב'.  2חלוקה של קטגוריות לפי גילאים, אשר תכלול  ●

 יתקיימו משחקי יחידים, נשים, גברים, וזוגות.  ●

המגרשים יהיו פנויים   18/05, כאשר ביום ההגעה ה 21/05 –  19/05ימים, בין התאריכים  3הטורניר יימשך  ●

 לאימונים. 

 פרטים נוספים: 

 +20יעד: בני קהל  ●

" ואת ההעברות בהגעה ובחזרה אל  Pefkosעלות החבילה כוללת את מחירי הטיסה, הלינה בבית המלון " ●

 שדה התעופה בקפריסין.

 טיסות הלוך וחזור, הן משדה התעופה בן גוריון אל שדה התעופה בלרנקה/פאפוס.  ●

 לישראל.טסים חזרה  22.5 -טסים אל קפריסין, בתאריך ה  18.5-בתאריך ה

 אורחים ביחד בכל חדר. 2" היא על בסיס חצי פנסיון, בחדרים של Pefkosלינה בבית המלון " ●

 במידה והם לא יקחו חלק בטורניר העלות שלהם תהיה שונה.  –ניתן להגיע עם בני/בנות זוג  ●

 תרבות: 

 והופעה. ארוחת ערב  –ארוחת ערב עם הופעת אומן אורח, ערב נוסף בטברנה   –ערב אחד  ●

טיול ג'יפים או  –קיימות אטרקציות נוספות זמינות למשתתפי הטורניר ובני/בנות הזוג, אשר ניתן יהיה להזמין  ●

 סיור קולינרי )פרטים יימסרו בהמשך(. 

 



 
 

 

 

 עלויות:

 : משתתף בטורנירעבור  ●

 שח )על מנת לשריין את מקומכם(500 - דמי הרשמה בסך 

 שח 2,900 –העברות, לינה, משחקים( בסך תשלום עבור שאר הפעילות )טיסה, 

 :שאינם משתתפים בטורנירעבור בן/בת זוג  ●

 )על מנת לשריין את מקומכם(שח  500  –דמי הרשמה בסך 

 שח2,250 –תשלום עבור פעילות שאינה כוללת את הטורניר )טיסות, העברות, לינה( בסך 

 אירו.   92בסך במידה ומשתתף מעדיף להיות בחדר יחיד, ישנה תוספת תשלום  ●

 קורונה:

אחריות ביצוע בדיקות לפני ואחרי הנסיעה, ועמידה בכל תנאי נוסף אשר יוכתב על ידי המדינות )ישראל , קפריסין(  

בהתאם להתמודדות עם מגפת הקורונה ) הן מול גורמי התעופה בישראל/קפריסין( היא באחריות המשתתפים ואינה 

 ו ואינה באחריות עתידי. נכללת בעלויות הטורניר או בהשתתפות ב

 

 12:00יום שישי בשעה   22.04 - ההרשמה פתוחה עד לתאריך ה

 מספר המקומות מוגבל!

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

 050-5650485אשר סנדל )מנהל עתידי( : 

 054-8594399קוסטא מילר )מנהל מקצועי של הטורניר( : 

   054-8315977( : שי בלסקי )מנהל לוגיסטי של הטורניר
  

 054-7728749גיל פישר )אחראי רישום ומנהלות( : 

 

 

 התוכנית כפופה לשעות הטיסה. על כן, ייתכנו שינויים בלו"ז, לצד זה לא תהייה פגיעה בפעילות המתוכננת. **

 במידה ויהיו שינויים נעדכן בהקדם

 

 בכל שאלה נשמח לעזור!


