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 ליגה תחרות                               
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 ראשונה" "התנסות  התחרות: שם

 

   
 16.4.21 :התחרות תאריך

 
 הרצליה בני מארגנת: אגודה אפולוניה כתברי  התחרות: מקום

   
 45:14-:0515 חימום:

 
 15:15-:4516 :תחרות

 
 צליההר בני ,רעות .מפ מכבי ,הםוש מכבי מוזמנות: אגודות

   
 .3 ובנות בנים 2011 .2 ובנות בנים 2010 .1        :משתתפים שנתונים

4.  5.   
 
 

 התחרות: נוהלי
 השחייה. איגוד לתקנון ובכפוף פינ"א חוקת  לפי תתנהל התחרות .1

 רשמונו כחוק. ומבוטחים תקינה רפואית בדיקה ועברו שחייהה באיגוד כחוק הרשומים/ות לשחיינים/ות פתוחה התחרות .2

 .31.12.20 עד באיגוד הרשומות/ים לשחייניות/ם מיועד רישום – האגודות פורטל דרך במועד לתחרות

 ר.ומגד גיל ,משחה לפי שיחולק אחד ובץלק ויאוחדו אגודה כל ידי על ירוכזו התחרות צאותתו .3

  תן/נילשחיי משחים 3 – משחים הגבלת .4

 בלבד. נרשם הוא אליה הגיל בקבוצת שוחה שחיין .5

 המקצים סדר כאשר כניסה זמני לפי אלא גיל לפי רדההפ אין הבנים. ואחריהן הבנות קודם ישחו משחה בכל :המשחים סדר .6

 החזק. אל מהחלש הוא

 08:00 בשעה 13/04/2021 הרשמה סיום ,14:00 בשעה 08/04/2021 האגודות בפורטל הרשמה פתיחת

 תכנית:
 

 גיל משחה

 2010 פרפר 50  

 2010-2011 גב 100

 2010-2011 חזה 50

 2010-2011 חופשי 100

 2011 ופשיח 50

 
 

 ןיאביביל ואלכס תמיר דרור  התחרות: הנהלת
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 :גולכללים והנחיות לעמידה בתו ס

 ם התחרות.בטרם כניסה למתחות טופס הצהרת בריאלא יש למ .1

ימנע מהגעה מוקדמת מדי לבריכה כדי למנוע יש לה .םפני מסכתחובה לשים ציאה ממנה יבהגעה לבריכה וב .2

 ח הבריכה.התפנות בזריזות משטהתחרות יש להתקהלויות ובסיום 

ן בייש להקפיד לא להתערבב  ציע נפרד.לכל אגודה יוקצה י .אגודתםמחולקים לקפסולות לפי השחיינים  –קפסולות  .3

 להיכנס למתחם הבריכה. רשאיםמלווים לא או ורים ה. ולותהקפס

  .במהלך התחרותמטר זה מזה  2ללי ריחוק של על כיש לשמור  .4

 . למקלחת בסיום התחרותהיו זמינות המלתחות בבריכה לא י - תחולתמ .5

כה בברי שחיינים. 83עד שלב בתחרות "ר ניתן למ 6-תקנה של אדם ל"ר. לפי מ 500מטר וסה"כ  25*20 –גודל הבריכה  .6

 מטר כל אחד 2.5-כמסלולים ברוחב  8

 "ר. מ 900מטר וסה"כ  30*30 –חם הבריכה תגודל מ .7

. 6-8, בני הרצליה 3-5, מכבי פ.מ רעות 1-2שהם לפי הפירוט הבא:  מסלולים 2-3ו התחרות לכל אגודה יוקצם בחימו .8

 שחיינים. 10לול יהיו עד בכל מס

 .מ רעות יציע צפוניבי פמכיע מרכזי, והם יצמכבי שדרומי, מיקום ישיבה: בני הרצליה יציע  .9

יש כל השחיינים באגודתו לששיקפיד על לבישת מסכות וימלא הצהרת  למנות אחראי קורונה ה תדאגכל אגוד .10

 אות.הצהרות ברי

 

 

  צלחהאנו מאחלים לכולם הנאה וה

  בברכה,

 הלת התחרותהנ

 


