
  

 

 

 32/2202 תעונ  1ליגה תחרות 

 

 שלום לכולם/ן, 

לשחייניי    תיערכנההליגה    ויותתחר ביותר  הטוב  המענה  את  לתת  מנת  על  שונה  קצת  במתכונת 

 אנא קראו בעיון את התקנון.  ,האיגוד

לגילאי   יחולקו למספר קבוצות, בהתאם    12התחרויות מיועדות  בוגרים, כשהאגודות  למספר  עד 

 .דקות לחימום 45השחיינים בכל אגודה. אורך כל תחרות יהיה כשלוש שעות, עם 

  

 מועד ומיקום התחרות:

 15/10-14- ך ה מ' בתארי 25בריכת  התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט,

 שיטת התחרות: 

 התחרות תתקיים כגמר ישיר ע"פ זמני כניסה.   

 ובוגרים:תכנית ותקנון תחרות נוער 

 . ש )לפי רשימה מצורפת(במועד שנקבע מראהצגה אחת, כל אגודה תוזמן ל

 :לוח זמנים לכל יום תחרויות 

 )שישי בוקר(  1 קבוצה

 08:45  – 08:00חימום  

 13:00  – 09:00תחרות 

 )שישי ערב(  2 קבוצה

 13:45  – 13:00חימום  

 18:00  –  14:00תחרות 

 )שבת בוקר(  3 קבוצה

 08:45  – 08:00חימום  

 13:00  – 09:00תחרות 

 )שבת ערב(  4 קבוצה

 13:45  – 13:00חימום  

 18:00  –  14:00תחרות 

 

 *זמני התחרות עשויים להשתנות בכפוף למצב הרשמות*   

 

 תכנית המשחים:

 מינימום   

 בנות  בנים  שנתונים משתתפים  משחה

  12בנות ובנים גיל  פרפר  100
ומטה  2011שנתון   

 

01:50.00 01:55.00 

 01:45.00 01:40.00 חופשי   100

 01:55.00 01:50.00 מ.א   100

 02:00.00 01:55.00 חזה   100

 01:50.00 01:45.00 גב  100
 

 



  

 

 

 

 הוראות ונהלים: 

 התחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.  .1

יראה לה מועיל לטובת קיום תחרות הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר   .2

 מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה. 

 2 הגבלת משחים אישיים לשחיין: .3

 יהיה מיועד לזינוקים משני צידי הבריכה.  9יהיה מיועד לזינוקי גב מצד ההזנקה. מסלול  0מסלול  .4

בבריכת   9-7כן מסלולים  כמו    14-12בבריכת התחרות מיועדים לשחיינים בגילאים    8-ו   7מסלולים   .5

 החימום מיועדים גם כן לגילאים אלו. 

 בנות שוחות לפני בנים.  .6

 כל הגילאים שוחים יחדיו.  .7

 שומרי שבת יוכלו לשחות בתחרות של יום שישי בבוקר. .8

האינטרנטי .9 האגודות  פורטל  דרך  תתבצע  הרשמה:  ההרשמה  תחילת  .  08:00בשעה    25.09.2022. 

ויסגרו   14:00בשעה    10.10.2022. מחיקות יחלו בתאריך  12:00בשעה    10.10.2022סיום הרשמה:  

 . 10:00בשעה  12.10.22

 זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד. .10

 כרטסות האגודות יחויבו בהתאם. ₪ למשחה שליחים. 25, ₪ למשחה אישי 15עלות ההרשמה  .11

הולמת, העומדים במינימום לאליפות ישראל המאמנים מתבקשים לרשום לתחרות שחיינים ברמה   .12

 . למאה וכן הלאה( 2מ',  50 )בסדר גודל של עד שנייה ל או קרובים אליו

 שקלים, אלא אם הוצג אישור רפואי ביום התחרות. 50אי התייצבות לתחרות הינה קנס של  .13

ות בו היא לכל חלק תחר  ,21מעל גיל    מודד זמן  או  16שופט מוסמך מעל גיל    על כל אגודה להציב .14

 משתתפת.

 

 חלוקה לקבוצות:

 

 

 

 בהצלחה, 

 רות הנהלת התח

 שבת ערב  שבת בוקר  שישי ערב  שישי בוקר 

 אגודה  אגודה  אגודה  אגודה 

 ערד  עמק חפר  מועדון השחייה הפועל קרית טבעון  הפועל ירושלים  

 הפועל אילת  אסא תל אביב  הפועל לב הגליל לשחייה סחנין   בני הרצליה 

 הפועל דולפין נתניה   הפועל כפר סבא בית ברל  הפועל אולימפ נתניה  ע.ל.ה רעננה 

 הפועל עירוני מודיעין  מכבי נהריה  sealsמכבי ראשון לציון  הפועל בת ים

 הפועל עמק יזרעאל  הפועל הוד השרון   אוסו גבעתיים  צור יגאל -מכבי כוכב יאיר

 הפועל מועדון שחייה קרית אתא  ה.נס ציונה  מכבי פ.מ רעות  הפועל גליל עליון 

 מכבי קרית ביאליק שחיה  הפועל פתח תקווה  שחייני הנגב  מכבי תל אביב 

 מכבי חיפה  מ.ס רמלה  מכבי שוהם  מכבי וייסגל רחובות 

 2כפר המכביה    הפועל מ. א. משגב  הפועל עפולה  מכבי קרית אונו 

   הפועל עומר  מכבי תמנון פרדסיה   

   1כפר המכביה    קלנסווה הפועל איאן   

     הפועל פליפר חדרה    

   רמת הנגב  


