
  

 

 

 

 השחייהאיגוד  –נוהל קיום תחרויות 

 תחרויות הרשמיות באיגוד השחייה מענה לכל סוגיהלתת  –מטרת הנוהל 

 
של איגוד השחייה בשימוש שעון אלקטרוני ומערכת תחרויות ארציות בארגון בלעדי  רמה א':

, תחרויות המדינה)אליפויות  השחייהבינלאומיות בארגון איגוד  תותחרויוהרצת תחרות, 
 , מכביה(.קריטריון

גוד השחייה בשימוש שעון תחרויות ארציות בארגון משותף של האגודה / הגוף המארח ואי  ב: רמה
 אלקטרוני

 הרצת תחרות וללא שימוש בשעון אלקטרוני.ומערכת 
 

 הסעיפים הבאים תקפים לתחרויות ברמה א' + ב' + ג':
 מופיעות בלוח האירועים של האיגוד. .1
 התחרויות יתנהלו לפי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה. .2
 יום לפני מועד התחרות. 30תקנון התחרות יתפרסם באתר האיגוד לפחות  .3
הרישום לתחרות יתבצע באמצעות הפורטל האינטרנטי, לשחיינים הרשומים כחוק באיגוד השחייה  .4

 ובעלי בדיקה רפואית בתוקף
הרישום לתחרות מוגבל לשחיינים הרשומים בחוק באיגוד השחייה או באיגוד שחייה של מדינה  .5

 זרה בתור שחיינים אורחים, על פי נוהל של איגוד השחייה.
 השיפוט בתחרויות יהיה ע"י שופטים מוסמכים ובארגון ועדת השיפוט של איגוד השחייה. .6
 איגוד ע"י השעון האלקטרוני.תוצאות התחרות יועברו ישירות למערכת ה .7
)רלוונטי לרמה א' בלבד( השחיינים יופיעו על תג זיהוי שהוכן ע"י איגוד בתחרויות בינלאומיות:   .8

 השחייה / הגוף המארח, או תג זיהוי אחר במידה ונדרש לפי כללי הגוף הבינלאומי המארגן.
ו לפי דוחות המסלולים המתייצב במסלול המיועד ל השחייןעל המציב / שופט המסלול לבדוק כי  .9

 של השופטים.
 ות יתפרסמו באתר איגוד השחייה.וצאות התחרת .10
שעות ממועד סיום  72השחייה תוך  מדור רישום באיגודיעבירו להשופט הראשי יעביר דוח תחרות ו .11

 התחרות.

 ליגה בארגון אגודה / הגוף המארח:תחרויות  –רמה ד' 
יום  30במייל, למדור רישום לצורך קיום תחרות ליגה  קשה להכרה בתחרות, הכוללת תקנוןיש ב .1

 מראש. איגוד השחייה ישיב לבקשה תוך שבוע ימים, בהתאם לשיקול דעת אירגוני ומקצועי באיגוד.
איגוד השחייה יאשר תחרות רק אם ברכת השחייה בה מתקיימת התחרות תוקצה כולה לטובת  .2

 לצורך קיום התחרות(.מסלולים מתוך הבריכה  מספרהתחרות )אין להקצות 
 תחרות תאושר רק באם יהיו מסלולים מתוחים ואמצעי סימון הבריכה ע"פ חוקת פינ"א. .3
 ניתן לקיים תחרות ללא אדני זינוק. .4
ההרשמה לתחרויות הליגה הינה לשחיינים הרשומים כחוק באיגוד השחייה ובעלי בדיקה רפואית  .5

 טרנטי בלבד, בכפוף לתקנון התחרויות.בתוקף, אשר נרשמו לתחרות דרך פורטל האגודות האינ
אצלו על כל שופט מסלול / מודד זמן בתחרות לבדוק כי השחיין הרשום בהצבות הוא המתייצב  .6

 במסלול.
 שופט המסלול / מודד הזמן ירשמו את שמם המלא על גבי דוחות המסלול. .7
 לתחרות ייקבע שופט ראשי מטעם ועדת השיפוט של איגוד השחייה. .8
 לתחרות ימונה שופט ראשי ו/או משקיף מטעם איגוד השחייה לצורך התנהלות תקינה של התחרות. .9

לול המלאים והחתומים ע"י השופט הראשי סבאחריות האגודה המארחת להעביר את דוחות המ .10
 שעות מתום התחרות. 72באיגוד באמצעות מייל תוך למדור רישום 

 תוצאות התחרות יפורסמו באתר האיגוד לאחר הכנסתן למערכת האיגוד. .11
לא יאושרו תחרויות במקביל לאליפויות המדינה, תחרויות קריטריון וכל תחרות בארגון מלא של  .12

 ל האיגוד., אלא במקרים חריגים באישור מנכ"איגוד השחייה
 סף להכרה בתחרויות ברמה ד': תנאי .13

  שחיינים כל אחת, או: 20אגודות עם  2השתתפות של 

  שחיינים בתחרות כולה. 70שחיינים כל אחת, מינימום של  5אגודות עם  3השתתפות של 

 חשוב לציין כי אלו מספרי המינימום וניתן לצרף שחיינים לתחרות מעבר לכך!


