
  

 

 
 

 2022צפון דרום  11 - 10 לגילאי חורף "ארנה" ישראל אליפויות
 :קבוצות הגיל

 11, בנות  10ת בנו 

 11, בנים 10 בנים

            

 :תכנית

  צפון - 02/22/09 רביעי יום

  דרום  - 10/02/2022יום חמישי 

 בוקר- 1הצגה מס' 

 09:30, תחילת תחרות 09:15 – 08:00חימום 

 מעורב אישי 100

 חופשי 200

 פרפר 100

 גב 100

 (.10-11, בנים 10-11שתי קבוצות שליחים לכל אגודה )בנות  - חופשי 4*50

 

 2הצגה מס' 

 16:00, תחרות 15:45 – 15:00חימום 

 מעורב אישי 200

 חופשי 100

 חזה 100

 גב 200

 (.10-11, בנים 10-11ה )בנות שתי קבוצות שליחים לכל אגוד –מעורב  4*50

 

 

 הוראות ונוהלי האליפות

האליפות, על כל שלביה, תתנהל עפ"י חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה בישראל. חריגה מהתקנון מהווה הפרת  .1

 משמעת והאגודה ו/או השחיין יעמדו לדין.

ינים/ות אשר ירשמו כחוק לאיגוד השחייה  )כולל בדיקה רפואית בתוקף( עד רשאים להשתתף שחי בתחרות .2

 דרך פורטל אגודות האינטרנטי. 20.12.2021לתאריך

, לאחר מועד זה ינעל הפורטל ותינתן האפשרות 12:00בשעה  30.01.2022הינו עד ליום ראשון ה  לאליפותגמר הרשמה  .3

 .12:00בשעה  01.02.2022ועד לתאריך  13:00בשעה  30.01.2022למחיקות בלבד דרך הפורטל מתאריך 

 עד חצי שעה לפני תחילת התחרות.  –על מנת להימנע מקנס על אי התייצבות, ניתן להימחק במזכירות  .4

כנית וולמשחה קבוצתי בת₪  10-עבור משחה אישי: בהתאם לתקנון התשלומים, ההשתתפות במוקדמות  כרוכה בתשלום .5

 ש"ח. 25-הגמר

  :השתתפותהגבלת 

 משחים אישיים. 3כל שחיין/ית רשאי/ת להשתתף עד וכולל  .6

 קבוצות שליחים מכל קטגוריה בתחרות הגמר בלבד. 2כל אגודה רשאית לרשום עד  .7

לא תותר השחייה עם בגדי ים תחרותיים לכל קבוצות הגיל  22.11.16בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית מיום ג'  .8

  ותי תגרור פסילת השחיין(.השתתפות עם בגד ים תחר) והמין



  

 

 

 

 

 חלוקת האגודות על פי איזורים:

 צפון
 נתניההפועל אולימפ 

 הפועל גליל עליון
 הפועל כפר סבא ב. ב.

 הפועל לב הגליל סח'נין
 הפועל מ.א משגב

 הפועל פליפר חדרה
 הפועל פלרם זבולון

הפועל עירוני הוד 
 השרון

 הפועל קרית טבעון
 מכבי קרית ביאליק

הפועל מועדון קרית 
 אתא

 מכבי חיפה
צור  -מכבי כוכב יאיר 

 יגאל
 מכבי נהריה
 מכבי סכנין

 ע.ל.ה עצמה רעננה
 בני הרצליה
 מכבי נצרת 

 הפועל בית איל
 הפועל עמק חפר

 הפועל עמק יזרעאל
 הפועל דולפין נתניה

 

 

 

  :פרסים

 .לפי קבוצות הגיל לשלושת השחיינים הראשונים בכל משחה יוענקו בתחרות הגמר מדליות .1

 השני. המגדרבזמן משחה הענקת מדליות תתקיים  .2

 

 קנסות:

 ש"ח. 100-יקנס בתשחיין שלא יתייצב למשחה/ו/או לא התייצב בזמן האגודה  .1

 

 

 

 

 

 בהצלחה באליפות החורף

 איגוד השחייה בישראל

 דרום
Eilat Swimming 

TLV SWIM 
 הפועל אילת

 הפועל באר טוביה
 הפועל באר שבע
 הפועל בית שמש

 הפועל בת ים
 הפועל ג'מים אילת

 הפועל ירושלים
 הפועל נס ציונה

 הפועל ערד
 הפועל פתח תקווה כדור מים

 הפועל רמת הנגב )מתנ"ס(
 שחייני הנגבהפועל 

 מ.ס. רמלה
מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" 

 ר"ג
 מכבי אשדוד
 מכבי וייסגל

 מכבי כפר המכביה
 מכבי פ.מ. רעות
 מכבי קרית אונו

 ירושלים רבתי
 הפועל עומר

 SEALSמכבי ראשון לציון 
 מכבי שוהם

 מכבי תל אביב
 


