
  

 

 

 ותרגילי חובה  טכנייםבתרגילים  אליפות ישראל 
 2022בשחייה אומנותית לשנת  

 
 מקום ומועדים

 בריכה הלאומית מכון וינגייט, נתניה.,11-12.2.22שישי -יום חמישי

 
 גיל ההשתתפות 

 בוגרות: ללא הגבלת גיל 
  2004-2007נערות: 
  2007-2009קומן: 

 וצעירות יותר  2010ילדות: 
 

 :תוכנית התחרות 
 תוכניות קצרות אלמנטים בוגרות -תרגילי סולו, דואט וקבוצתיקטגורית גיל בוגרות: 

 אלמנטים ג'וניור-קטגורית גיל נערות: תרגילי סולו ודואט 
 אלמנטים בוגרות  –תרגיל קבוצתי          

 +שני תרגילים בהגרלה 143,ריו  423אריאנה -תרגילי חובהקטגורית גיל קומן: 
 +שני תרגילים בהגרלה301,ברקודה 106בלט רגל ישרה -תרגילי חובהקטגורית גיל ילדות: 

           
 הגבלת ההשתתפות

 :תרגילים טכניים
שחיינים/ות לתרגילי הסולו  2. כל אגודה רשאית לרשום אין הגבלה בגיל המשתתפות-בוגרות קטגורית גיל 

 קבוצות לתרגיל הקבוצתי  2-והדואט ו
שחיינים/ות לתרגילי הסולו  2. כל אגודה רשאית לרשום בלבד נערותספורטאיות בגיל -קטגורית גיל נערות 

 קבוצות לתרגיל הקבוצתי  2-והדואט ו
 
 

 :תרגילי חובה
 שחייניות.  10רשאית לרשום . כל אגודה ספורטאיות בגיל קומן בלבד-קומןקטגורית גיל 
 שחייניות. 10. כל אגודה רשאית לרשום ת בלבדוספורטאיות בגיל ילד-ילדותקטגורית גיל 

 
  זכאות השתתפות

אשר רמתן המקצועית תואמת  שחייניות עם בדיקה רפואית בתוקף והרשומות כחוק באיגוד השחייה
 להשתתפות באליפות ישראל 

 
 הרשמה  ימועד

 הרשמה לתחרות תתבצע דרך לוגליג  :
 25.11.21פתיחת הרשמה: 

 1.2.22סגירת הרשמה : 
 
 
 

 המצורףבאמצעות קובץ הרשמה יש להירשם  בנוסף 1.2.22והעברת מוסיקה: בפורטל המועד האחרון להרשמה 
 .)חובה להתייחס לכל שדות חובה המסומנים בתוך הקובץ שבוע לפני מועד ההרשמה

 הרשמה גם מחליפות !יש לכלול בקובץ 
 

 בלבד באימייל להחזיר יש הקובץ את  : orly@isr.org.il להעביר יש הנ"ל התאריך עד כן,-כמו 
               בלבד. 3MP בפורמט המוסיקה את באימייל

mailto:orly@isr.org.il


  

 

 
 
 

 הגרלת סדר המשתתפות
 10:00בשעה  8.2.22 ההגרלה תתקיים ביום 

  
 דמי השתתפות

 ש"ח למשתתפת. 10 –תרגילי סולו 
 ש"ח לכל צמד. 15 –תרגילי דואט 

 ש"ח לקבוצה. 30 –תרגיל קבוצתי 
 

 ציון למשתתפות
  התרגיל הטכני 100%הציון הניתן יהיה על בסיס בקטגורית גיל נערות ובוגרות 

 תרגילי חובה 100%על בסיס   הציון הניתן יהיהבקטגורית גיל ילדות וקומן 
 

 משך הזמן של התרגילים הטכניים
 לפי חוקת פינ"א  תרגילי סולו, דואט וקבוצתי 

 הבהרות 
 

   (אלמנטים גוניור)ספורטאיות אשר רשומות בקבוצת גיל זו -דואט וסולו קטגורית גיל נערות : תרגילי 
 תוצאתן תרשמנה רק בגיל גוניור

  תוצאתן תרשמנה גם בגיל גוניור וגם  (בוגרותאלמנטים )קבוצה שכול משתתפיה בגיל גוניור -קבוצתיתרגיל
 קפיצה אחת למים-בגיל בוגרות 

  
 
 

 פרסים
 :כדלקמן מדליות המנצחות שלושת בלויקמהתרגילים  אחד בכל

 גיל הגבלת ללא – בוגרות 
 2004-2007   –נערות (ב 
  2007-2009 –קומן 
  וצעירות יותר  2010 –ילדות 

 
  

 
 ניקוד קבוצתי

 
הניקוד לאגודות, יקבע עפ"י טבלת הניקוד המצ"ב, לכל קבוצת גיל וקטגוריה, אשר ייחשב בתוצאה הסופית 

 2022בניקוד האגודות באליפות ישראל קיץ 
 

 טבלת הניקוד לאגודות:
 

 קבוצתי דואט סולו תרגילי חובה מקום
1 9 9 12 18 
2 7 7 10 14 
3 6 6 8 12 
4 5 5 6 10 
5 4 4 4 8 
6 3 3 3 6 
7 2 2 2 4 
8 1 1 1 2 

 
 



  

 

 
 
 

 שיפוט : 
 כול אגודה זכאית לשלוח את כול השופטים השמיים שלה השיבוץ לפנלים יעשה בהחלטת השופטת הראשית בלבד

על ימי ההגעה  עדכוןל הגעת השופטים שלה )כולל  1.2.22 מה  ידע את איגוד השחייה במייל לא יאוחריכול אגודה ת
 והזמנים(

 אגודה לידע את האיגוד במייל במידה ויש שינוי בזמני הגעת השופטים שלה. באחריות כול
 

 מתנדבים:
 נבקש מכול אגודה לשלוח מתנדב לעזרה במהלך ימי התחרות

 :פגישות שופטים ומנהלי קבוצה
 בפגישות מנהלי הקבוצה )זמנים ישלחו בהמשך( על כול אגודה למנות מנהל קבוצה שיהיה נוכח

 נוכחים במהלך פגישות השופטיםעל השופטים להיות 
 התחרות תערך על פי תקנון וכללי איגוד השחייה 

 ט בתחרות על פי חוקת פינא ותקנון איגוד השחייהוהשיפ
 
 
 
 
 תוכנית האליפות : 

 
 )לוז מדויק יקבע בהתאם לנתוני ההרשמה(  11.2.22יום שישי 

 קטגורית גיל קומן וילדות  –תרגילי חובה 
 קטגורית גיל נערות ובוגרות  –תרגיל סולו טכני 

 טקס הענקת מדליות תרגילי חובה 
 

 )לוז מדויק יקבע בהתאם לנתוני ההרשמה(  12.2.22יום שבת 
  

 קטגורית גיל נערות ובוגרות  –תרגיל דואט טכני 
 במסגרת ליגת חורף ) תקנון נפרד(  –תרגיל קומבו 

 קטגורית גיל נערות ובוגרות  –תרגיל קבוצתי טכני 
 טקס הענקת מדליות 

 
 הה צ ל ח ב 

 
 


