
ל"תחרויות בחותאריכיםשבוע
14-10.9.22

סיישל, אליפות העולם לנוער 211-17.9.2216-18.9.22

318-24.9.22

425.9-1.10.22

7.10סרביה , גביע קומן במים פתוחים52-8.10.22

69-15.10.22

גרמניה, גביע העולם 716-22.10.2221-23.10.22

קנדה, גביע העולם 823-29.10.2228-30.10.22

ב"ארה, גביע העולם 930.10-5.11.223-5.11.22

106-12.11.22

1113-19.11.22

1220-26.11.22

ב"אליפות ארה 1327.11-3.12.2230.11-3.12

144-10.12.22

13-18.12.22אוסטרליה , (' מ25)אליפות העולם 1511-17.12.22

19-23.12.22 לנוער ובוגרים בבריכות קצרות arenaאליפות ישראל 18.12.22בבריכות קצרות '  לנוער דרג בarenaאליפות ישראל 1618-24.12.22

1725-31.12.22

5-6.1.23' מוקדמות צעירים חלק א4.1.23 (' מ50)תחרות מתגייסים 181-7.1.23

198-14.1.23

2015-21.1.23

2122-28.1.23

2229.1-4.2.23

235-11.2.23

2412-18.2.23

2519-25.2.23

2626.2-4.3.23

275-11.3.23

2812-18.3.23

2919-25.3.23

3026.3-1.4.23

8-9.4.23תחרויות הרב אומות לקדטים ולנוער 312-8.4.23

329-15.4.23

3316-22.4.23

3423-29.4.23

3530.4-6.5.23

367-13.5.23

17-19.5.23 קיץ בשחייה אמנותית arenaאליפות ישראל גביע חיפה 3714-20.5.2319-20.5.23

3821-27.5.23

3928.5-3.6.23

404-10.6.23

(לא סופי) 16-18.6.23גביע קומן  4111-17.6.23

(TBD)תחרות שבע הגבעות ברומא 4218-24.6.23

4325.6-1.7.23

(TBD)אליפות אירופה לנוער 442-8.7.23

459-15.7.23

18-25.7.23יפן , פוקאוקה- אליפות העולם 17-21.7.23 לנוער arenaאליפות ישראל 16.7.23'  לנוער דרג בarenaאליפות ישראל 4616-22.7.23

4723-29.7.2323-29.7.23 EYOF הפסטיבל האירופי לנוער

4830.7-5.8.23

496-12.8.23

אליפות העולם למאסטרס 5013-19.8.232-11.8.23

5120-26.8.23

5227.8-2.9.23

 24-26.11.22משחה המילניום 

4-5.11.22אליפות הרצליה לכבודו של אלון רונן 

אילת, הסבב העולמי ואליפות ישראל במים פתוחים 10-12.11

26-27.1.23 חורף בשחייה אמנותית arenaאליפות ישראל 

9.12.22מאסטרס -13מגיל  (' מ800)ליגה למרחקים 

גביע ירושלים 26.12.22

12-13.1.23' מוקדמות צעירים חלק ב

7-10.23 לבוגרים ותחרות הקריטריונים arenaאליפות ישראל 

גבולות, גביע האביב 5-6.5.23

20-22.4.23גביע האיגוד 

7-9.2.23 לצעירים בבריכות קצרות arenaאליפות ישראל , 6.2 צפון 10-11אליפות , 5.2 דרום 10-11אליפות 

24.2.23למאסטרס ולצעירים  (1500)ליגה למרחקים  + (וינגייט)מ בבריכה " ק5-אליפות ישראל ל

 עד בוגרים12 בווינגייט גיל 3מחזור - ליגה  3-4.3.23

24-25.3.23אליפות עמק חפר 

אילת, הסבב האירופי ואליפות ישראל במים פתוחים 17-19.3

 עד בוגרים12 בווינגייט גיל 2מחזור - ליגה  20-21.1.23 

16-17.6' מוקדמות צעירים חלק א

23-24.6.23' מוקדמות צעירים חלק ב

 עד בוגרים12 בווינגייט גיל 4מחזור - ליגה  30.6-1.7.23

14-15.7.23 למאסטרס arenaאליפות ישראל 

24-26.7.23 לצעירים arenaאליפות ישראל , 23.7 דרום 10-11אליפות , 28.7 צפון 10-11אליפות 

3-4.2.23 למאסטרס בבריכות קצרות arenaאליפות ישראל 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2022/23לוח אירועים עונת 

איגוד השחייה בישראל

 עד בוגרים12בווינגייט גיל  (' מ25) 1מחזור - ליגה  14-15.10.22 

 30.9-1.10.22ש גל רודובסקי "התחרות ע

תחרויות בארץ

מים פתוחיםשחייה רמה א / בינלאומית

מאסטרסשחייה ב'-ד'

שחייה אומנותיתליגה


