תחרות ליגה
שם התחרות" :התנסות ראשונה"

מקום התחרות :בריכת אפולוניה

תאריך התחרות16.4.21 :
חימום14:45-15:05 :
שנתונים משתתפים:
.4

תחרות15:15-16:45 :

אגודה מארגנת :בני הרצליה

אגודות מוזמנות :מכבי שוהם ,מכבי פ.מ רעות ,בני הרצליה
 2011 .2בנים ובנות
.5

 2010 .1בנים ובנות

.3

נוהלי התחרות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

התחרות תתנהל לפי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.
התחרות פתוחה לשחיינים/ות הרשומים/ות כחוק באיגוד השחייה ועברו בדיקה רפואית תקינה ומבוטחים כחוק .ונרשמו
לתחרות במועד דרך פורטל האגודות – רישום מיועד לשחייניות/ם הרשומות/ים באיגוד עד .31.12.20
תוצאות התחרות ירוכזו על ידי כל אגודה ויאוחדו לקובץ אחד שיחולק לפי משחה ,גיל ומגדר.
הגבלת משחים –  3משחים לשחיין/נית
שחיין שוחה בקבוצת הגיל אליה הוא נרשם בלבד.
סדר המשחים :בכל משחה ישחו קודם הבנות ואחריהן הבנים .אין הפרדה לפי גיל אלא לפי זמני כניסה כאשר סדר המקצים
הוא מהחלש אל החזק.

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

תכנית:
משחה
 50פרפר

גיל
2010

 100גב

2010-2011

 50חזה

2010-2011

 100חופשי

2010-2011

 50חופשי

2011

הנהלת התחרות :דרור תמיר ואלכס ביליאבין
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כללים והנחיות לעמידה בתו סגול:
 .1יש למלא טופס הצהרת בריאות בטרם כניסה למתחם התחרות.
 .2בהגעה לבריכה וביציאה ממנה חובה לשים מסכת פנים .יש להימנע מהגעה מוקדמת מדי לבריכה כדי למנוע
התקהלויות ובסיום התחרות יש להתפנות בזריזות משטח הבריכה.
 .3קפסולות – השחיינים מחולקים לקפסולות לפי אגודתם .לכל אגודה יוקצה יציע נפרד .יש להקפיד לא להתערבב בין
הקפסולות .הורים או מלווים לא רשאים להיכנס למתחם הבריכה.
 .4יש לשמור על כללי ריחוק של  2מטר זה מזה במהלך התחרות.
 .5מלתחות  -המלתחות בבריכה לא יהיו זמינות למקלחת בסיום התחרות.
 .6גודל הבריכה –  25*20מטר וסה"כ  500מ"ר .לפי תקנה של אדם ל 6-מ"ר ניתן לשלב בתחרות עד  83שחיינים .בבריכה
 8מסלולים ברוחב כ 2.5-מטר כל אחד
 .7גודל מתחם הבריכה –  30*30מטר וסה"כ  900מ"ר.
 .8בחימום התחרות לכל אגודה יוקצו  2-3מסלולים לפי הפירוט הבא :שהם  ,1-2מכבי פ.מ רעות  ,3-5בני הרצליה .6-8
בכל מסלול יהיו עד  10שחיינים.
 .9מיקום ישיבה :בני הרצליה יציע דרומי ,מכבי שוהם יציע מרכזי ,מכבי פ.מ רעות יציע צפוני
 .10כל אגודה תדאג למנות אחראי קורונה שיקפיד על לבישת מסכות וימלא הצהרת שלכל השחיינים באגודתו יש
הצהרות בריאות.

אנו מאחלים לכולם הנאה והצלחה
בברכה,
הנהלת התחרות
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