פותחים את עונת הפעילות  2019-2020במחלקת הנוער בכדורגל
הורים ושחקנים יקרים,
לקראת השנה החדשה מצאנו לנכון לעדכן אתכם במספר דברים חשובים.
אנו שמחים ומתרגשים לפתוח את עונת האימונים החדשה במחלקת הנוער של מועדון הכדורגל הוד השרון.
אנו שמחים לבשר שמחלקת הנוער מתחדשת בהנהלה חדשה ומקצועית
שתרענן את השורות ,תכניס רוח חדשה ותצעיד את המועדון והשחקנים קדימה.
מאמני וקבוצות המועדון יחלו לעבוד עם תוכנית שנתית וחודשית ,כל אימוני המחלקה יתועדו ויתויקו לצורך
פיקוח ובקרה.
רוב קבוצות המחלקה יזכו לעוזר מאמן ,שחקני הנוער ונערים א' ישתתפו בפרויקט חונכות על מנת לעזור לדור
הצעיר בצעדיו הראשונים במועדון.
כמו כן התחלנו בפרויקט העשרה מיוחד בו יזכו חלק משחקני החטיבה הבוגרת לאימוני העשרה עפ"י עמדתם
ותפקודם במגרש.
השנה יכלול המועדון  15קבוצות ליגה ,החל מקבוצת הנוער ועד לקבוצת טרום ג' שנתון .2011
שנתון טרום ב' ( 2010כיתה ד') יתאמן החל מהשנה הקרובה במסגרת הליגה בלבד ולא ייאלץ להתאמן גם
בביה"ס לכדורגל.
קבוצות המועדון תחלנה את אימוניהן בהדרגה החל מ 1/8/19
משחקי הליגה יחלו בהדרגה מאמצע חודש ספטמבר.
סדרי האימונים:


קבוצות נערים ועד ילדים יתאמנו  4פעמים בשבוע.



קבוצות ילדים ג' וטרום א וטרום ב' יתאמנו  3פעמים בשבוע



קבוצת טרום ג' תתאמן פעמיים בשבוע.

צוות האימון:
מנהל מקצועי
אימוני העשרה ומאמן כושר
מאמן שוערים

אנחנו זמינים גם בפייסבוק:

החברה לקידום החינוך ובאתר שלנוwww.hod2017.com :

ציוד וביגוד:
כל שחקן יקבל ציוד הכולל  2סטים של בגדי אימון ,תיק ,טרנינג וסט בגדי משחק רשמיים (השייכים למועדון)

ביטוח:
כל השחקנים מבוטחים במסגרת חוק הספורט בביטוח תאונות אישיות ממלכתי.

בעלי תפקידים ויצירת קשר:
מנהל מקצועי -יהיה זמין לקבלת הורים ושחקנים בימי א' בשעות 18:00-19:30
מנהל אדמינסטרטיבי -אילן ברויר ,יהיה זמין לקבלת הורים ושחקנים בימים א' ,ג' ,ה' בשעות 17:30-19:00
ניתן ליצור קשר בטלפון או בדוא"ל fchodhasharon@gmail.com

תשלום והרשמה:
בעקבות השינויים שהכנסנו והרצון שלנו להכניס עוזר מאמן לכל קבוצה והשאיפה להפוך למועדון הרבה יותר
מקצועי ,השנה תעלה עלות ההשתתפות בסה"כ של  ₪ 300בשנה .לידיעה ,רוב המועדונים באזור גובים בין 4900-
 ₪ 5000שנתי.
תשלום והרשמה יתאפשרו באתר האינטרנט. www.hod2017.com :
עלות ההשתתפות ₪ 4300 :ב 10-תשלומים ₪ 350 +תשלום חד פעמי בעבור ציוד.

בברכת שנה מוצלחת ופורייה!
מועדון הספורט הוד השרון

נאור שירי
סגן ראש העיר
יו"ר החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון

אנחנו זמינים גם בפייסבוק:

אילן ברויר
מנהל אדמינסטרטיבי

החברה לקידום החינוך ובאתר שלנוwww.hod2017.com :

