
  

 

 

 2021קיץ  לנוער arena אליפות ישראלתחרות 

 ן,/םשלום לכול

 מועד ומיקום התחרות:

 .217.23-91. ךבתארי מסלולים, 10, מ' 50התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט, בריכת 

 שיטת התחרות:

שיתקיימו בשיטת גמר ומשחי השליחים חופשי  1500 ,חופשי 800מוקדמות וגמר מלבד משחי התחרות תתקיים בשיטת 

 ישיר.

 (.18קו לגילאים בנפרד ולגיל הנוער )פתוח עד יבוצעו ללא חלוקה לגילאים. מדליות יוענ 1500ו 800משחיי 

( 15+16, בנים 14+15ומשחי השליחים לגיל הצעיר )בנות  יתקיימו בהצגת הערב( 18לנוער )פתוח עד גיל משחיי השליחים 

 יתקיימו בהצגות הבוקר.

 .גיל בנפרדקבוצת כל זוכים בהענקת מדליות ל יטקס ימויתקי -במהלך הצגות הבוקר 

 יתקיימו טקסי הענקות מדליות לזוכים. -במהלך הצגות הערב 

 .( יתקיים בערבהנוער חופשי )רק לשחייני ושחייניות 800ושל  1500המשחה המהיר של 

 גילאי התחרות: 

 . 17+18, 16, 15, 14קבוצות הגיל לבנות:  .ומעלה( 2007)שנתון  ובוגרות יותר 14נשים גיל 

 .17+18, 16, 15לבנים: קבוצות הגיל  ומעלה(. 2006)שנתון  ובוגרים יותר 15גיל  גברים

 בוגרים יוכלו להתחרות במשחי המוקדמות בבוקר בלבד.

 מות.נרשמו למשחי המוקד 50וזאת בתנאי שלפחות  ג' - 30עולים לגמר  200ו 100, 50במשחי 

 .ב'-בשיטת גמר א'מגילאי הנוער השחייניות/ים הראשונות/ים  20עולים לגמר  400חי הבמש

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

 :לכל יום לוח זמנים

 .09:00תחרות: . 07:30-08:45מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  – 19-23.07

  .17:00. תחרות: 16:45 –15:30חימום:  –הצגת ערב   

 

 *זמני התחרות עשויים להשתנות בכפוף למצב הרשמות*

 

 

 

 

 

 



  

 

 תכנית המשחים:

 19.07 – 1יום 

 המשחה משחה מספר

 חופשי 50 2-1

 מ"א 200 4-3

 גב 100 6-5

 חופשי 1500 8-7

9 4X50 בלבד( )בוקר 16 עד בנים 15 עד בנות מעורב מיקס 

10 50X4 בלבד( )ערב 18 גיל עד חופשי מיקס 

 20.07 – 2יום 

 המשחה משחה מספר

 גב 50 12-11

 פרפר 200 14-13

 חזה 200 16-15

 חופשי 100 18-17

20-19 4X50 .בלבד בבוקר .16 עד בנים ,15 עד בנות חופשי 

21 50X4 בלבד בערב 18 גיל עד מעורב 

 21.07 – 3יום 

 

 22.07 – 4יום 

 המשחה משחה מספר

 חופשי 200 32-31

 מ.א 400 34-33

 פרפר 100 36-35

38-37 4X50 .16 עד בנים ,15 עד בנות מעורב. 

40-39 50X4 בלבד בערב 18 גיל עד  חופשי 

 23.07 – 5יום 

 המשחה משחה מספר

 גב 200 42-41

 חזה 50 44-43

 חופשי 800 46-45

48-47 100X4 בלבד וקרב בנים 16 גיל עד יםבנ 15 גיל עד בנות חופשי 

50-49 100X4 18 גיל עד בערב חופשי 

 

 המשחה משחה מספר

 פרפר 50 24-23

 חופשי 004 26-25

 חזה 100 28-27

29 4X50 בלבד. בבוקר .16 עד בנים ,15 עד בנות  חופשי. מיקס 

30 50X4  בלבד בערב 18 גיל עד  מעורב מיקס 



  

 

 

 

 הוראות ונהלים:

 התחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה. .1

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

 ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

 .משחים 5הגבלת משחים אישיים לשחיין:  .3

 לכל משחה שליחים קבוצות שליחים/ות 2כל אגודה רשאית להציב עד  .4

 (.מטר 25) הלימודיתמסלולי שחרור וחימום יתקיימו בבריכה  .5

 בנות שוחות לפני בנים. .6

 .במוקדמות שוחים לפי קבוצות הגיל .7

 . 10:00בשעה  21/06/2021תחילת הרשמה:  - ההרשמה תתבצע דרך פורטל האגודות האינטרנטי .8

 .14:00בשעה  14/07/2021 סיום הרשמה:

 על אי עמידה במינימום בתחרות.₪  100ל זמן איטי יותר מהמינימום לגילו, ישלם קנס של שחיין בלי זמן מוכח או בע .9

 רשאים לעלות לגמר רק שחיינים ושחייניות ששחו מהר יותר המינימום לגילם בבוקר.  .10

 . כרטסות האגודות יחויבו בהתאם.לקבוצת שליחים₪  25ו  למשחה אישי₪  10עלות ההרשמה  .11

 על כל אגודה להציב מודד זמן לכל חלק תחרות בו היא משתתפת. .12

 הבוקר ולמשחי הערב. הניקוד יסוכם וע"פ הסיכום יוכתרו אלופי האגודות לנוער. ניקוד יוענק למשחי .13

 טבלת ניקוד .14

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקום

 11 21 31 41 51 61 81 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

 

 .יוענק ניקוד כפול לשליחים

  :לשלושת האגודות המצטיינות באליפות הגילאים, עפ"י הניקוד הקבוצתי, יוענקו גביעים בקטגוריות 

 ודות(.קוד יוכנס לניקוד הכללי של האגבמשחי שליחים מיקס, הני) בנים, בנות וכללי

 שלושת האגודות המצטיינות באליפות המדינה, עפ"י הניקוד הקבוצתי, יוענקו גביעים בקטגוריות: ל 

 .בנים, בנות וכללי

  גיל יוענקו גביעים, לפי המפתח: לשחיינים/ות מצטיינים/ות בכל קבוצת 

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

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

 5   'עבור מדליית זהב  -נק 

 3   'עבור מדליית כסף  -נק 

 2   'עבור מדליית ארד   -נק 

 1   'עבור מקום רביעי  -נק 

 

 



  

 

 

 
 מינימום טבלת

 גברים
 בוגרים 17/18 16 15 משחים

 00:26.80 00:27.20 00:28.40 00:29.50 חופשי    50

 00:59.50 01:00.30 01:01.50 01:03.00 חופשי  100

 02:07.00 02:10.00 02:14.00 02:17.00 חופשי  200

 04:32.00 04:37.00 04:42.00 04:48.00 חופשי  400

 09:34.0009:20.00 09:44.00 09:54.00 חופשי  800

 18:10.00 18:40.00 18:55.00 19:10.00 חופשי 1500

 00:32.00 00:32.50 00:33.00 00:34.00 גב     50

 01:08.00 01:10.00 01:11.00 01:13.00 גב   100

 02:24.00 02:28.00 02:32.00 02:36.00 גב   200

 00:35.00 00:35.50 00:37.00 00:38.50 חזה     50

 01:16.00 01:18.00 01:21.00 01:25.00 חזה   100

 02:45.00 02:47.00 02:53.00 03:02.00 חזה   200

 00:29.30 00:30.30 00:31.30 00:32.00 פרפר     50

 01:05.00 01:07.00 01:10.50 01:12.50 פרפר   100

 02:28.00 02:36.00 02:40.00 02:45.00 פרפר   200

 02:25.00 02:28.00 02:32.00 02:38.00 . א. מ   200

 05:00.00 05:05.00 05:17.00 05:30.00 . א. מ   400

 נשים             
 

 

 בוגרות 17/18+16 15 14 משחים

 00:30.70 00:31.40 00:32.00 00:32.50  חופשי     50

 01:06.50 01:07.00 01:08.00 01:10.00 חופשי   100

 02:28.00 02:30.00 02:33.00 02:37.00 חופשי   200

 05:07.00 05:11.00 05:14.00 05:18.00 חופשי   400

 10:20.00 10:28.00 10:36.00 10:42.00 חופשי   800

 20:00.00 20:15.00 20:30.00 20:45.00 חופשי 1500

 00:37.00 00:37.50 00:38.00 00:39.00 גב     50

 01:17.00 01:18.00 01:20.00 01:21.50 גב   100

 02:46.00 02:47.00 02:51.00 02:56.00 גב   200

 00:40.30 00:41.00 00:42.00 00:42.50 חזה     50

 01:26.50 01:27.50 01:30.50 01:32.50 חזה   100

 03:03.00 03:06.00 03:09.00 03:13.00 חזה   200

 00:35.00 00:35.50 00:36.50 00:37.50 פרפר     50

 01:16.00 01:18.00 01:20.00 01:22.00 פרפר   100

 02:45.00 02:47.00 02:53.00 02:58.00 פרפר   200

 02:45.00 02:47.00 02:51.00 02:56.00 . א. מ   200

 05:42.00 05:47.00 05:51.00 06:00.00 . א. מ   400


