
  

 

 2202 קיץאליפות ישראל נוער ובוגרים 

 

 שלום לכולם/ן, 

 מועד ומיקום התחרות: 

 . 30.7.22-26 ךבתארי מסלולים, 10,  מ' 50התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט, בריכת 

 שיטת התחרות: 

וגמר מלבד משחי  התחרות תתקיים בשיטת   שיטת ו ב מישיתקיומשחי השליחים  חופשי    1500  חופשי,  800מוקדמות 

, כאשר חלוקת הניקוד והמדליות תתבצע לכל גיל מגילאי התחרות בנפרד ולבוגרים. המקצה המהיר של  גמר ישיר

 חופשי יתקיים בהצגת הערב.  1500-ו 800

יחד  חופשי  400-ו  מ"א  400משחי   הגילאים  כל  המוקדמות  כאשר שוחים בשלב  והמד  ,  הניקוד  ליות תתבצע  חלוקת 

 .תלכל גיל מגילאי התחרו

(  2007+2006, בנים  2008+2007משחיי השליחים לבוגרים יתקיימו בהצגת הערב ומשחי השליחים לגיל הצעיר )בנות  

 יתקיימו בהצגות הבוקר. 

התחרות:   גיל  גילאי  יותר  14נשים  גיל  ומעלה(,    2008)שנתון    ובוגרות  יותר  15גברים    2007)שנתון    ובוגרים 

 ומעלה(. 

 קבוצת הגיל בתחרויות בוגרים:

 . ומעלה 2003ם: נשי

 ומעלה.  2003גברים:  

 :קבוצות הגיל בתחרויות הנוער

 . 2004+   2005, 2006,  2007,  2008נשים: 

 . 2004+   2005, 2006, 2007גברים:  

  שעומדות   ובתנאי  בוגרות קטגוריית הב  להתחרות  ם רשאי  2008ושחיינים בשנתון    2009  בשנתון *שחייניות  

 . לבוגרות  המינימום  בזמני

 

 / השחיינים  20אים להיכנס  ב' יהיו רשלגמר א' +  )  ג'  -ב'-השחייניות/ים הראשונות/ים בשיטת גמר א'  30לגמר  עולים  

 ומטה( 18שחייניות בעלי הזמנים המהירים מהבוקר, גמר ג' יהיה מיועד לשחייני נוער בלבד )

 ' הגמר יבוטל.גשחייניות/ים או פחות בגמר   2במקרה ויהיו 

 דק' לאחר סיום המשחה. 20עד   -למשחי הגמר גמר מחיקות

 

 : לכל יום  לוח זמנים

 16:30. תחרות: 15:00-16:15ם: חימו  -רבהצגת ע       - 26.7.22

 9:00:  תחרות. 08:45- 07:45מוקדמות. חימום:   -הצגת בוקר   – 27-30.7.22

   .17:15. תחרות: 17:00 –16:00חימום:   –הצגת ערב            

 

 למצב הרשמות* שתנות בכפוף *זמני התחרות עשויים לה

 



  

 

 תכנית המשחים: 

 26.7 – 1יום 

 המשחה משחה  מספר

 חופשי 1500 1-2

 
 27.7 – 2יום 

 המשחה משחה  מספר

 חזה  50 3-12

 גב  200 13-22

 פרפר  100 23-32

 חופשי  400 33-34

35 50X4   הצגת בוקר(  בנות 15חופשי עד גיל( 

811-812 100X4 ת ערב( צג)ה ים/ בוגרות חופשי בוגר 

 28.7 – 3יום 

 

 29.7 – 4יום 

 המשחה משחה  מספר

 פרפר  50 79-88

 מ.א  400 89-90

 חזה   100 91-100

 חופשי  200 101-110

111 50X4  בוקר(  ת צג)ה בנות 15מעורב עד גיל 

831 100X4  )מעורב מיקס )הצגת ערב 

 
 30.7 – 5יום 

 המשחה משחה  מספר

 חופשי  50 113-122

 מ"א  200 123-132

 גב  100 133-142
144 50X4   הצגת בוקר(  16גיל עד  בניםמעורב( 

 חופשי  800 145-146

841-842 100X4 בוגרים/בוגרות )הצגת ערב( ורב מע 

 

  

 

 המשחה משחה  מספר

 ב ג 50 37-46

 פרפר  200 47-56

 חופשי  100 57-66

 חזה   200 67-76

78 50X4   הצגת בוקר(  בנים  16חופשי עד גיל( 

821-822 200X4  הצגת ערב( בוגרים/ בוגרות חופשי( 



  

 

 הוראות ונהלים: 

 פוף לתקנון איגוד השחייה.ובכ"א לחוקת פינ אםהת התחרות תתנהל ב .1

תחרות   .2 קיום  לטובת  מועיל  לה  יראה  שהדבר  ככל  התחרות  סדרי  את  לשנות  רשאית  התחרות  הנהלת 

 השחייה. איגוד מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון 

 . משחים  4 יים לשחיין:הגבלת משחים איש .3

 . קסשחי שליחים מילמת קבוצו 2-להציב  קבוצות שליחים/ות אחת וכל אגודה רשאית  .4

 (. מטר  50) האולימפיתמסלולי שחרור וחימום יתקיימו בבריכה  .5

 בנות שוחות לפני בנים.  .6

 ילאי התחרות:והמדליות יחולקו ע"פ גבמוקדמות שוחים לפי קבוצות הגיל הבאות כאשר הניקוד  .7

 2007+2006:  , בנים2008+2007בנות:   -םטיקד

 2005+2004, בנים:  2004+2005+2006בנות:   -נוער

 (. 2008ובנים  2009ומעלה )יחד עם בנות  0032וגרות: בוגרים/ב

 .לפי גילאי התחרות תהיה והניקוד חלוקת המדליות

 .  00:08בשעה  3.6.221תחילת הרשמה:  - רנטיההרשמה תתבצע דרך פורטל האגודות האינט .8

 . 12:00בשעה  20.7.22שמה:סיום הר

 . 08:00בשעה   24.7.22עד   013:0מהשעה  20.7.22 מחיקות

 !!!  תקבלו שינוייםי ד זה לא מוע   לאחר

שבת  .9 התחרו   שומרי  בבוקר  למזכירות  לגשת  שישימתבקשים  ביום  מנת    ת  תישמר  על  שהתוצאה 

   .תוצאות הגמרל

הנתההר  זמני .10 עפ"י  חקבעו  לאליפות  במאגר  שמה  הקיימים  הטובה    הנתוניםונים  התוצאה  לפי  והיו  באיגוד 

לא יתאפשר לרשום    1.7.2020מאז    חרוניםאחודשיים    24  במהלךמ'    50ביותר שקבע/ה השחיין/ית בבריכת  

 למשחה ספציפי. (NTשחיין/ית ללא זמן כניסה )

קר  מזכירות התחרות עד בופשר דרך מערכת הלוג ליג או  יתא  וצותקבהרכב  שינוי    –משחי שליחים בתחרות   .11

   .התחרות, עד חצי שעה לפני תחילת התחרות

 , ועפ"י תקנון תשלומים.₪  100בסך במינימום או אי עמידה  אי התייצבותעל  קנסותייגבו  .12

 '. ביתאפשר לשחות במשחי גמר א' ו, לא במשחי הבוקר נית שלא קבעו זמן מינימום לבוגריםשחיין/ שחיי .13

 ששחו מהר יותר המינימום לגילם בבוקר.  שחיינים ושחייניות שאים לעלות לגמר ג' רק  ר .14

  –אגודתו תקנס ב    ו למשחה הגמריתייצבשלא    ית/דקות מפרסום העולים לגמר. שחיין  20גמר מחיקות עד   .15

 ש"ח.  200

שחיינים/ות  רשאים  באליפות .16 ב  להשתתף  כחוק  ירשמו  השחייאשר  ליום    האיגוד  בשעה    30.6.2022'  העד 

12:00.   

 ם לתחרות.החייבות כסף לאיגוד ייחסמו לרישו אגודות  .17

   בו בהתאם.. כרטסות האגודות יחוי₪ לקבוצת שליחים 25ו  ₪ למשחה אישי  10עלות ההרשמה  .18

   על כל אגודה להציב מודד זמן לכל חלק תחרות בו היא משתתפת. .19

 

 



  

 

 

 ת מצטיינים/ות בכל קבוצת גיל יוענקו גביעים, לפי המפתח:  ינים/ושח .20

 עבור שיא ישראלי / גילאים למשחה )כולל הניקוד עבור מדליית הזהב(   -נק'   13

 למשחה )כולל הניקוד עבור מדליית הזהב(עבור השוואת שיא ישראלי / גילאים     -נק'  8

 עבור מדליית זהב   -נק'   5

 כסף עבור מדליית   -נק'   3

 עבור מדליית ארד    -נק'   2

 י עבור מקום רביע  -נק'   1

 

ות לנוער ובוגרים.  גודקוד יסוכם וע"פ הסיכום יוכתרו אלופי האי. הנק למשחי הבוקר ולמשחי הערבענניקוד יו .21

 טבלת ניקוד 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקום

 11 12 13 14 15 16 18 20 22 25 ניקוד

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 מקום

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ניקוד

 

 

   2220 קיץישראל   יפותטבלת מינימום לאל
 

 גברים 
 וגרים ב 18-17 16 15 משחים 

 :00.2600 00:27.00 00:28.10 00:29.10 חופשי     50

 00600:5. 00:59.70 01:01.2 01:02.20 חופשי   100

 00402:0. 02:08.50 02:12.5 02:16.0 חופשי   200

 00204:2. .0004:30 04:36.00 04:44.00 חופשי   400

 09:00.00 09:15.00 09:30.00 00.9:450 חופשי   800

 :5.00117 :004017. 0000:81. :002018. יחופש 1500

 .0500:30 31.5000: 00:32.50 00:33.00 גב      50

 01:05.00 01:08.50 .0001:10 01:11.50 גב    100

 02:20.00 02:25.00 02:29.00 02:33.00 גב    200

 00.200:3 4.0000:3 000:36.5 0:37.500 זה ח     50

 00201:1. 7.50:101 01:20.00 01:23.00 חזה   100

 0062:30. 02:44.00 02:50.00 02:56.00 חזה   200

 .0500:27 00:29.00 000:30.5 00:31.00 פרפר       50

 05.201:0 01:07.00 01:10.50 01:12.50 פרפר    100

 02:25.00 02:31.00 0002:36. 02:41.00 פרפר    200



  

 

 02:20.00 02:28.00 02:32.00 02:36.00 . א.מ   020

 04:50.00 04:58.00 05:08.00 05:20.00 . א.מ   004
 

 נשים 

 
 בהצלחה,

 הנהלת התחרות 

 בוגרות 1716+-18 15 14 משחים

 .0500:29 .0400:31 00.200:3 .0500:32 חופשי      50

 00401:0. 00.701:0 01:08.00 01:10.00 חופשי    100

 :002002. 0030:02. 0.0302:3 00702:3. חופשי    200

 04:50.00 0011:50. :001405. :8.00105 חופשי    400

 0009:55. 10:10.00 10:20.00 10:30.00 חופשי    800

 18:45.00 019:15.0 19:45.00 20:15.00 חופשי 1500

 00:34.00 00:35.50 00:36.50 00:37.50 גב      50

 00.301:1 00801:1. 0020:01. 05.101:2 גב    100

 0.0802:3 00702:4. :005102. 00602:5. גב    002

 00:38.00 00:39.50 00:40.80 00:41.50 חזה      50

 01:23.00 .0501:27 .0501:30 .0501:32 חזה   100

 03:00.00 03:05.00 03:09.00 03:13.00 חזה   200

 0531.0:0 .0800:32 000:33.8 00:34.50 פרפר      50

 01:11.50 00801:1. :002001. 00201:2. פרפר    100

 02:40.00 00702:4. :005202. 00652:0. פרפר    200

 02:40.00 00702:4. 00102:5. 00602:5. . א.מ   200

 05:25.00 05:34.00 .0005:42 05:50.00 . א.מ   400


