2019
דף מידע ללקוח :

לוח טיסות:
תאריך
29/06/19
29/06/19
06/07/19
06/07/19

חברת תעופה
AZ 809
AZ 1311
AZ 1320
AZ 810

יעד
ת"א – רומא
רומא – בולוניה
בולוניה – רומא
רומא – ת"א

המראה
05:05
09:50
19:30
22:50

נחיתה
07:50
10:50
20:25
03:10

פירוט הנסיעה לפי ימים:
 ,29/06/19יום שבת – מפגש בשדה התעופה בן גוריון בשעה  02:00ליד עמוד  Dבקומה .3
טיסות לבולוניה עם חברת אליטליה לפי הפירוט המצורף בטבלה עם עצירה קצרה ברומא.
לאחר הנחיתה איסוף המזוודות והעברה באוטובוס למחנה ספורטיליה שנמצא בסמוך לעיירה
פורלי במרכז איטליה )כשעתיים נסיעה מבולוניה(.
לאחר ההגעה קבלת חדרים ,התארגנות ,מנוחה.

 ,30/06/19יום ראשון – אימון גיבוש לקבוצה הישראלית ותחילת פעילות המחנה
 ,06/07/19יום שבת – לאחר בוקר של משחקי ראווה וחלוקת מצטיינים ,פינוי חדרים במחנה
וארוחת צהריים.
העברה למרכז קניות אאוטלט בבולוניה – זמן לקניות ,לאחר מכן העברה לשדה התעופה של
בולוניה וטיסות חזרה לארץ לפי הפירוט המצורף בטבלה.
*** נחיתה  07/07/19בשעה  03:10לפנות בוקר )במוצ"ש בלילה שבין שבת לראשון(
דוגמא לסדר יום במחנה :WBSC
 – 07:00השכמה
 – 07:30ארוחת בוקר
 – 09:00הרצאה של מאמן בכיר
 – 12:00 – 09:30אימון מעשי בתחנות
 – 12:30ארוחת צהרים
 –14:30הרצאה של מאמן בכיר
 – 17:30 – 15:30אימון מעשי בתחנות
 – 19:00ארוחת ערב
 – 20:00טורנירים  3X3ו 5X5
 – 22:00כיבוי אורות

*אימון קבוצתי לבחירה עם ג'ון סנטיניון למעוניינים משעה  06:00עד השעה  07:00בבוקר.
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2019
להלן רשימת הציוד המומלץ לכל משתתף במחנה:
כדור סל אישי
 10זוגות גרביים
תיק אימונים
זוג נעלי כדורסל
זוג נעלי ספורט  -ריצה
זוג כפכפים
 10גופיות אימון
 10מכנסיים קצרים
 2אימוניות )טרנינגים(
 3סטים בגדים חמים
מעיל גשם-רוח
 2זוגות ג'ינסים
 12תחתונים
כלי רחצה
דמי כיס )מומלץ כ  300 -יורו(
פעילויות המחנה:
אימוני כדורסל משותפים עם ילדים ממחלקות נוער מכל אירופה .
צוות מקצועי בכיר ממיטב המאמנים מאירופה ומארה"ב .
בכול יום יערך אימון אישי שיועבר ע"י מנהל המקצועי של המחנה מארה"ב ג'ון סנטיניון ועוד 2
אימוניים אישיים שיועברו ע"י מאמנים ראשיים .
בכול יום יערך משחק כדורסל  5X5במסגרת ליגה בין כול הקבוצות ולפי שכבות הגיל.
משתתפי המחנה:
יותר מ  120שחקני כדורסל ממחלקות נוער ממדינות אירופה.
צוות מאמנים רחב מאיטליה ,ארה"ב ,ליטא ,קרואטיה.
מחיר המחנה כולל הכל!
טיסות ,העברות ,פנסיון מלא וביטוח ספורט של הראל שילוח ₪ 6900 :לילד
אנשי קשר בישראל:
תלמה כפר סבא :הלל פולג hilelp@talma.com : 0527485566
רונן אורן 050-3435666 :
אנשי קשר באיטליה:
סטפנו קולומבו )מנהל המחנה( :משרד ,+39.0543.24098 -
פלאפון +39.347.2150425 -
פביו קוריאזה )מנהל שיווק בינלאומי( :משרד +39.051.6231250 -
פלאפון +39.338.9344304 -
בברכה,
צוות תלמה כפר סבא
מנהל מקצועי רונן אורן
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