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ליגת אולטימייט
2021-22

עונת 2021-22 של ליגת ההתאחדות יצאה לדרך
בשישי האחרון ביום משחקים מרוכז בהשתתפות

כל הקבוצות. לעונה נרשמו 8 קבוצות, כ-180
שחקנים מתוכם 20 שחקניות. הליגה תימשך עד
חודש מאי. המשחקים יהיו בפורמט של משחקי 

 בית-חוץ. נתוני המשחקים וסטטיסטיקות יעודכנו
כאן: https://il.ultie.org/il2021. עדכונים לגבי

תוצאות הספיריט יעודכנו אחת לתקופה.

טורניר לקבוצות
חובבניות

הטורניר יתקיים ביום שישי ה-17/12 בספורטק תל
אביב בין בשעות 09:00-15:00. לטורניר נרשמו 12

קבוצות מכל הארץ. המשחקים יהיו קצרים, על מגרש
קטן כשבו זמנית יהיו על המגרש 5 שחקנים מכל

קבוצה. 
מוזמנים להגיע ולעודד את השחקנים שלחלקם זה

טורניר המשחקים הראשון.

אליפות ישראל
בפריסטייל

Israjammers קהילת הפריסטייל פריסבי הישראלית
בשיתוף עם ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי -

FPA - Frisbee Freestyle Players Association ו IFDA
שמחות להכריז על:

אליפות ישראל בפריסטייל פריסבי לשנת 2021!
האירוע יתקיים ביום שבת ה-25 בדצמבר, באולם מועדון

הפועל, רחוב שירה 4, זכרון יעקב.
 

לאלבומי התמונות המלאים לחצו על התמונה 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4552386948186847&type=3
https://www.facebook.com/IsraeliFDA/photos/a.537323653026550/4517106761714866/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4222930187799193&type=3
https://il.ultie.org/il2021
https://www.facebook.com/Israjammers/?__cft__[0]=AZXV4Op4Ng40Mqpz_feHsoCIeMIkVb-lS9surt2PRkpOwQ7Lali73IZ6aGtqYC8l6_-YWJAVSUqLOyA_fj6JLOPy9kvJentpjUQlJX1l8Bn5MveK18ee2sd2VyDm8fxWg_ZntCqhz-ua94j76Bpi2wFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IsraeliFDA/?__cft__[0]=AZXV4Op4Ng40Mqpz_feHsoCIeMIkVb-lS9surt2PRkpOwQ7Lali73IZ6aGtqYC8l6_-YWJAVSUqLOyA_fj6JLOPy9kvJentpjUQlJX1l8Bn5MveK18ee2sd2VyDm8fxWg_ZntCqhz-ua94j76Bpi2wFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fpafreestyledisc?__cft__[0]=AZXV4Op4Ng40Mqpz_feHsoCIeMIkVb-lS9surt2PRkpOwQ7Lali73IZ6aGtqYC8l6_-YWJAVSUqLOyA_fj6JLOPy9kvJentpjUQlJX1l8Bn5MveK18ee2sd2VyDm8fxWg_ZntCqhz-ua94j76Bpi2wFa&__tn__=-]K-R


EUCS REGIONAL RESTRUCTURING - ISRAEL MOVES FROM THE SOUTH TO THE EASTERN REGION
 

 

FAMILY
MOMENTS

עדכון בחלוקה לאזורים

לפני כשבועיים עדכנה EUF את חלוקת המדינות לאזורים וישראל עברה לאזור המזרחי במקום לאזור הדרומי. באזור
זה נכללות מדינות כגון אוסטריה, צכיה, הונגריה, פולין, רומניה וכדומה במקום מדינות כגון צרפת, איטליה ושוויץ

והשינוי אמור לעזור לנו להגיע לתוצאות טובות יותר במוקדמות לטורנירים השונים וגם להוזיל את עלויות הנסיעה
https://www.ultimatefederation.eu/posts/eucs- :לשחקנים שישתתפו בתחרויות השונות. לפרסום הרישמי

regional-restructuring---israel-moves-from-the-south-to-the-eastern-region-206.php
 
 
 

נבחרות המאסטרס
וגרנד מאסטרס

קבוצות המאסטרס והגרנד מאסטרס של ישראל
WMUCC 2022 התקבלו לאליפות העולם למועדונים

שתתקיים בחודש יוני באירלנד. את ישראל ייצגו קבוצת
MASTERS MIXED ו- GRAND MASTERS OPEN. אימוני
הנבחרת מתקיימים אחת לחודש בנווה ימין. שחקניות

ילידות 1992 או לפני ושחקנים ילידי 1989 או קודם
המעוניינים להצטרף לאימונים, מוזמנים ליצור קשר עם

yoavfisher@gmail.com יואב פישר

אליפות העולם
בפריסטייל

ההכנות לאליפות העולם בפריסטייל שתתקיים
בחודש ספטמבר 2022 התחילו ואנו שמחים לבשר כי

האירוע יתקיים במתחם "הדר יוסף" בתל אביב
בהשתתפות נציגים מהארץ ומחו"ל שיגיעו לישראל

ל-4 ימים מלאים בפעילות. פרטים נוספים בהמשך. 

רוצים לשמוע
עוד?

רוצים שנעדכן אתכם גם על נושאים נוספים?
מוזמנים לשלוח לנו הודעה עם פירוט על מה

מעניין אתכם לדעת ואנו נשתדל להיענות
לבקשות. את ההודעות יש לשלוח ל:

INFO@IFDA.ORG.IL
 
 

רוצים לשתף אותנו 
בעולם הפריסבי

שלכם? 
תייגו אותנו ונשתף

 
@IsraeliFDA

 
 

ifda_insta
 
 

קבוצת ניו אייג'
XEUCF בטורניר

קבוצת ניו אייג' חו"ל השתתפה בחודש אוקטובר
האחרון בטורניר XEUCF2021 שהתקיים בברוז' בלגיה.

בטורניר השתתפו כ- 70 קבוצות מכל אירופה שהתחרו
בקטגוריות נשים, גבירים ומיקסד. הקבוצה סיימה את

הטורניר במקום 19 עם 4 נצחונות מתוך 8 משחקים.
מוזמנים להתרשם מהסרטונים המעולים מהטורניר

באדיבות דניאל בן דוד בקישורים הבאים:
יום 1, יום 2, יום 3

https://wfdf.sport/event/wfdf-2022-world-masters-ultimate-club-championships/
https://www.ultimatefederation.eu/
http://www.ifda.org.il/
https://www.ultimatefederation.eu/posts/eucs-regional-restructuring---israel-moves-from-the-south-to-the-eastern-region-206.php
mailto:yoavfisher@gmail.com
mailto:info@ifda.org.il
https://www.facebook.com/IsraeliFDA
https://www.facebook.com/IsraeliFDA
https://www.instagram.com/ifda_insta/
https://www.youtube.com/channel/UCO3o-5_dDB2DI9dZBZfFahQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wtu5JJHebTI&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=4jA4ZAo3X5g
https://www.youtube.com/watch?v=QdSzklDaa2Q
https://wfdf.sport/event/wfdf-2022-world-masters-ultimate-club-championships/

