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 ם,ןשלום לכול

 18.05.21האליפות המסורתית של היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים תתקיים השנה בבריכה במכון וינגייט ב 

 2008, 2009, 2011, 2010בנות ובנים שנתונים: 

 תכנית האליפות

 תדריך בדשא חנן – 8:45

 חימום   9:45 - 9:00

 תחרות 15:00 - 10:00

 . 13:00פסקה בת שעה או עד השעה לאחר משחה השליחים הראשון תהיה ה

 ס סיום בבריכה לכל הקבוצות הזוכות                קבסיום התחרות ייערך ט

 :0012בשעה  11.5.21תאריך לעד  12:00בשעה  2102.05.הרשמה דרך פורטל האגודות מתאריך 

 yoram@isa2000.org.ilליחידה לספורטאים צעירים במייל הבא :  של ההרשמות העתק יש לשלוח

 2120תוכנית אליפות היחידה לצעירים 

 (10-11, בנים 10-11פרפר בנות/ בנים )קבוצת גיל בנות:  50  . 1-2

 (12-13, בנים 12-13פרפר בנות/ בנים )קבוצת גיל בנות:  100  . 3-4

 (12-13  10-11,בנים : 12-13 10-11ות גיל בנות: קבוצ 2)  גב    בנות/בנים 100.   5-8

 (10-13,בנים 10-13)קבוצת גיל אחת: בנות  חפשי בנות/ בנים 200.  9-12

13-14 .50X 4  (10-13,בנים 10-13)קבוצת גיל אחת: בנות שליחים מעורב בנות /בנים 

 1-14חלוקת מדליות למקצים  - 13:00או בשעה  דקות 60הפסקה           

 (10-13,בנים 10-13)קבוצת גיל אחת: בנות מ"א בנות/ בנים   200.  15-16

 (12-13  10-11,בנים : 12-13 10-11קבוצות גיל בנות:  2)  חזה בנות/בנים 100. 17-20

 (12-13  10-11,בנים : 12-13 10-11קבוצות גיל בנות:  2)  חפשי בנות/בנים 50. 21-24

25.   50X 4 10-11   פשי מיקסושליחים ח 

26 .50X4 12-13מיקס  חופשי שליחים 

 15-26חלוקת מדליות למקצים  -סיום          

 תקנון התחרות:

 תתנהל לפי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייההתחרות 

 תקף.בבתחרות יכולים להשתתף רק שחיינים הרשומים כחוק באגוד השחייה ובעלי אישור רפואי 

mailto:yoram@isa2000.org.il
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 .12-13ובנים בגיל  11-10בנים בגיל , 12-13ובנות בגיל  10-11בנות גיל ל: בשתי קבוצות גייהיו  50-וה מ' 100 -משחי ה

וזאת בהתאם להגבלה  13עד  10ובנים מגיל  13עד  10אים להשתתף בהם בנות מגיל מ' והשליחים יהיו פתוחים ורש 200-משחי ה

 הרשומה למטה.

 ., רק קבוצה אחת נותנת ניקודבנים לכל מרכזשתי קבוצות בנות,  קבוצות שתי מעורבשליחים במשחה  :הגבלת השתתפות

, רק קבוצה אחת מכל לכל מרכז קבוצת הגיל השנייהשתי קבוצות בבקבוצת הגיל הראשונה ו שתי קבוצותמשחה שליחים מיקס: 

 קבוצת גיל נותנת ניקוד.

קבוצת גיל אך רק שני השחיינים הראשונים יכולים שחיינים בכל מגדר ו 3בכל המשחים האישיים מותר לשתף עד  :הגבלה קבוצתית

 לתת ניקוד.

 משחי שליחים.         2משחים אישיים וב  2שחיין יכול להשתתף רק ב  :הגבלה אישית

 משחים. 2שחיין/ית מצטיין/ית לפי הניקוד הבינ"ל המצטבר ל 

 משחה שליחים נותן ניקוד כפול.

 ניקוד קבוצתי:

 נקוד מקום

1 30 

2 28 

3 26 

4 24 

5 22 

6 20 

7 18 

8 16 

9 14 

10 12 

11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 
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ליחידה לספורטאים אגודות. לאחר הרשמה, יש לשלוח העתק הרשמות בפורטל הההרשמות לתחרות תתבצענה 

 צעירים.

 .ס הסיום הענפיבטק טיין/ת יוענקובנים בנות וכללי וספורטאי/ת מצ 1,2,3גביעים קבוצתיים למקומות 

 

 לשתי ההצגות כל מרכז מחויב לשלוח לתחרות שופט אחד

 מרכז שלא יעשה זאת לא יקבל ניקוד בתחרות

 למלא בטופס בלינק הבא: את שם השופט יש

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflXeoETCwno4DnRNp00Nwclqt2IZNJ

3rnbi0lFjTIFmCuNHw/viewform?usp=sf_link 

 

מרכזים מוזמנים לתחרות: הפועל בת ים, הפועל ירושלים, מכבי פ.מ. רעות, בני הרצליה, הפועל עמק חפר,   

 פועל דולפין נתניה, מכבי חיפה,  מכבי ק. ביאליק,  מכבי נהריה, הפועל עירוני הוד השרון,  מכבי קרית אונו.ה

 

 

 

 *** רשאים להשתתף אך ורק שחיינים אשר מתאמנים במרכז המצויינות, ברשויות הנ"ל

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflXeoETCwno4DnRNp00Nwclqt2IZNJ3rnbi0lFjTIFmCuNHw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflXeoETCwno4DnRNp00Nwclqt2IZNJ3rnbi0lFjTIFmCuNHw/viewform?usp=sf_link

