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 רשות הספורט –עיריית ירושלים   הפועל ירושלים 
 
 

 תוכנית גביע ירושלים על שם ליאור בירקאן
 חוות הנוער הציוני6.12.21  

  

 מאמנים ומנהלי אגודות שלום!   

 חוגג תחרות מסורתית .את התחרות נקיים שנה זו לזכר  בשחייה גביע ירושלים         

 האהובה.ליאור ביראקן           

  בחופשת  ירושלים 26בבריכת חוות הנוער הציוני רח' הורקניה התחרות תתקיים

 6.12.21החנוכה ביום שני 

 עקב הגבלות הקורונה הירשמו מוקדם כדי להבטיח השתתפותכם.

 תקנון התחרות

 התחרות תתנהל על פי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.
ישור כשירות גופנית בתוקף לעונה השתתפות בתחרות לשחיינים בעלי א

 הנוכחית ורשומים באיגוד השחייה.
התחרות תתנהל בקפסולות ,ללא קהל בהתאם לתו הסגול. כול הנוכחים 

 בבריכה ידרשו לשים מסיכות .
 התחרות תתנהל ללא שעון אלקטרוני.

 

 הגבלת השתתפות

 שחים אישים לשחיין.מ מותרת השתתפות עד שני
 ם קבוצה אחת של שליחים במשחה השליחים.כל אגודה רשאית לרשו

 פרסים

 בתום כל משחה.לפי קבוצת גיל מדליות יוענקו לשלושת הראשונים 

 דמי רישום

 למשחה שליחים.₪  40למשחה אישי.  ₪  20
שחיין שלא יעמוד בזמן מינימום ) מצורפת טבלה ( אגודתו תישא –זמן מינימום 

 . ₪ 50בתשלום קנס בסך 
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 הרשמות

בשעה  1.11.21 -בצע באמצעות פורטל האגודות מתאריך הההרשמה תת
      15.00 -בשעה 30.11.21בבוקר ותסתיים בתאריך  8.00

 שימו לב כי בשל מגבלת מספר משתתפים ייתכנו מחיקות של שחיינים.
 אנו עושים מאמצים רבים כדי להימנע מכך.

 
 את התשלום יש להעביר בהעברה בנקאית לפקודת

 ושלים עמותת שחייני יר
  300305חשבון  691סניף  12בנק 

 או להביא המחאה לפקודת עמותת שחייני ירושלים.
 
 

 2021לפי שנתון  קבוצות גיל בתחרות

 10-11, בנים גיל 10-11בנות גיל  -חלק א
 14, בנים גיל 12-13בנים גיל  13בנות גיל , 12בנות גיל -חלק ב

 

 הגבלות מישחים

ר המקצים בכל משחה אישי יוגבל באופן בצל הנחיות משרד הבריאות ,מספ
 הבא:
 מקצים בנים בנות 7 -חופשי100
 מקצים בנים בנות 6 -חזה 50 \100
 מקצים בנים בנות 6-גב  100
 מקצים בנים בנות 6 -פרפר 50\פרפר 100
 מקצים בנים בנות 5-חופשי 200
 מקצים בנים בנות 6 -מ.א 100

 
 יכולה להציב קבוצה אחת . אגודה מקצי שליחים בכל הצגה. 2עד -שליחים
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 תכנית התחרות                            

 

                      

 חלק א                                               חלק ב
   12,13בנות גיל                10-11בנים   10-11בנות גיל 

                                            14 ,12-13בנים גיל                                                         
                

 )בנות( 13.15- 12.45חימום ראשון        )בנות(    8.00-8.20אשון חימום ר
 )בנים( 13.45- 13.15)בנים(             חימום שני   8.20-8.40חימום שני 

 14.00תחרות              9.15 תחרות 9.00טקס בשעה 
 חת 100חת                                             100
 חזה 100גב                                              100
 פרפר 100פרפר                                            50

 גב 100מ.א                                            100
 מ.א 100חזה                                             50

 14בנים  13רק לבנות  -חת 200                                                       
 חתירה מיקס                 4X50שליחים 

  .א מיקסמ 4X50שליחים                                                          
 12-13ובנים  12רק לבנות                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 אנו מאחלים תחרות מוצלחת לכולם.

 בברכה, הנהלת התחרות.
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 מינימום לתחרות 
 

 
  

 
 
 

 12-13 בנים 12בנות  10-11-בנים   10-11בנות     

      

 1:14.0 1:26.0 1.20.0              1:30.0 חופשי 100

   45.0    48.0 חזה  50

 1.37.0 1.42.0   חזה 100

 1.25.0           1.30.0 1.35.0 1.41.0 גב  100

        44.0          46.0 פרפר  50

 1.28.0 1.33.0            פרפר 100

 1.25.0 1.32.0       1.35.0  1.40.0 מעורב 100

      

      

   14בנים  13בנות   

      

   2.25.0 2.35.0 חופשי 200

   1.30.0 1.35.0 חזה 100

   1.20.0 1.25.0 פרפר 100

   1.15.0 1.21.0 גב 100

   1.17.0 1.22.0 מ.א 100

   1.10.0 1.15.0 חופשי 100
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


