
 

 

 

 

 

 . 3220  הפתוחה   "ארנה"   חפר   אליפות עמק 
 בשיתוף מרכז "הפועל"

 

 כללי: 

במטרה לתת  התחרותנו מקיימים את א! השתים עשרה אליפות עמק חפר הפתוחה חוזרת בפעם     
התחרות מתקיימת בתנאים    רות לכלל השחיינים בישראל ולסייע בקידום השחייה והשחיינים. יש

. התחרות בנויה ומתוכננת   ישיים הא םבמשחיותאפשר לשחיינים להתנסות מ'   50  בריכתבמיטביים 
 עם הפסקות מתאימות למנוחה והישגים טובים!   וחצי  לאפשר הצגות באורך של עד שלוש שעות

 מועד ומיקום התחרות:

  24-25.3.2023בימים שישי ושבת  מ', 50,בריכת  בבריכה הלאומית במכון וינגייטהתחרות תתקיים 
 בארבע הצגות. 

 שיטת התחרות: 

 בשתי קבוצות גיל.  ישיר  ע"פ זמני כניסה   התחרות תתקיים כגמר 

 קבוצות גיל:  2בתחרות ישתתפו 

 ומוקדם מכך(.  2007 )ילידות 16 ( ובוגרות גילאי + 2008עד   2010)ילידות    15עד   13בנות: נוער גיל  

 (. ומוקדם מכך 2006)ילידי   17 ( ובוגרים גילאי + 2007עד   2009)ילידי   16עד  14בנים: נוער גיל 

  



 תכנית התחרות: 

 בוקר:  3.3.20242 יום ו' 

 .09:30, תחילת תחרות :1509סיום  08:00תחילת חימום  

 סגנון
 הגבלת מקצים 

 בוגרים 
  הגבלת מקצים 

 צעירים

 6 4 גב נשים  100

 6 6 פרפר גברים  100

 2 3 מעורב נשים  400

 4 5 חזה גברים  200

 7 7 פרפר נשים  50

 7 7 גב גברים  50

 4 5 חופשי נשים  200

 4 4 חופשי גברים  400

 ב' גיל כללית ק 4 מעורב מיקס  4*50

 
 : ערב 3.3.20242  יום ו'   
 . 16:30תחילת תחרות  ,16:20טקס פתיחה   ,16:15,סיום 15:15תחילת חימום  

 

 סגנון
הגבלת מקצים  

 בוגרים 
הגבלת מקצים 

 צעירים          

 5 6 גברים גב   100

 5 5 נשים פרפר  100

 3 3 גברים מ.א   400

 3 4 חזה נשים  200

 7 7 גברים פרפר  50

 7 7 נשים גב  50

 5 6 גברים חופשי  200

 3 3 נשים חופשי  400

 14-99קב' גיל  3 גברים  חופשי  4*50

99-31קב' גיל  3 נשים חופשי  4*50  

 
 בוקר:  3.3.20252  שבת יום     

 .09:30, תחילת תחרות 09:15סיום  08:15תחילת חימום 
 

 

 

 סגנון
 הגבלת מקצים 

 בוגרים 
  הגבלת מקצים 

 צעירים

 3 5 גברים גב   200

 2 3 נשים פרפר  200

 4 6 ם גבריחזה   100

 7 7 נשים חזה  50

 7 7 גברים חופשי  50

 3 4 נשים מעורב  200

 ב' גיל כללית ק  2 גברים  חופשי 1500

 5 5 חופשי נשים  100

 ב' גיל כללית ק 4 חופשי מיקס  4*50

 קב' גיל כללית  2 נשים חופשי  1500



 :ערב  3.3.20252  שבת יום     
 

 .16:30, תחילת תחרות 16:15סיום  15:15תחילת חימום 
 

 סגנון
  הגבלת מקצים 

 בוגרים 
  הגבלת מקצים 

 צעירים

 3 4 נשים גב  200

 3 4 פרפר גברים  200

 4 4 נשים חזה  100

 7 7 גברים חזה   50

 7 7 נשים חופשי  50

 4 5 מ.א גברים  200

 קב' גיל כללית  3 נשים חופשי  800

 5 7 חופשי גברים  100

 13-99קב' גיל  3 מעורב נשים  4*50

 14-99קב' גיל  3 מעורב גברים  4*50

 14-99קב' גיל  2 חופשי גברים  800

 

 הוראות ונהלים:  

 השחייה.  תקנון איגודבכפוף ל התחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א ו .1

לטובת קיום  הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל  .2
 תחרות מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה. 

 . לשחייןהאישיים  אין הגבלה למספר המשחים   .3

 בכל משחה שליחים מותרת הרשמה של שתי קבוצות שליחים לאגודה.  .4

ותיסגר   08:00בשעה  05/03/23 מתאריך תתבצע דרך פורטל האגודות האינטרנטיההרשמה   .5
 . 12:00בשעה  ב'יום  20.03.2023בתאריך 

ועד    14:00בשעה  20.03.2023 ב'חיקות יתבצעו דרך פורטל האגודות האינטרנטי החל מיום  מ .6
ו  ולא יבוצע  לתחרות  ההרשמהינעל פורטל  למועד זה   לאחר .14:00בשעה  22.03.2023' דיום  ל

 שינויים בהצבות ובחיוב האגודות. 

 . בשנתיים האחרונות  זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד .7

 . בתכנית התחרות המופיע לפי הפירוט למשחים  מקציםהגבלת  תתקיים   בתחרות .8
תוך שמירה על מסגרת   מסוימיםבהתאם להרשמות בפועל יתכן ויתווספו מקצים במשחים  

במקרה של צורך בהורדת משתתפים סדר   לכל היותר בכל הצגה. וחצי  זמן של שלוש שעות 
 העדיפות יהיה:  

 (. 13ובנות  14השחיינים מהשנתון הצעיר ביותר )בנים  .1

 שחיינים ללא זמני כניסה לפי גיל מהצעיר לבוגר. .2

 לפי זמני כניסה.  .3

העמותה  " . צ'קים לרשום לפקודת ₪ למשחה שליחים 50אישי ו למשחה ₪  30עלות ההרשמה   .9
   ."חפרספורט בעמק  לקידום ה

 לפני תחילת כל הצגה.   דקות 45עד  תיקוני רשימות שליחים יש להגיש למזכירות  .10

 קבוצת הגיל תהיה לפי גיל כללי.  ובמשחי השליחים חופשי   800/1500במשחים   .11
 בוגרים.  -  14 -בוגרות, בנים  - 13 -בנות 

 ₪.  50קנס על אי עמידה במינימום  .12

 ₪.  50קנס על אי התייצבות למשחה  .13



 asafm962@gmail.comבכפוף להעברת אישור רפואי למייל , מחיקות במהלך התחרות .14
 יש להעביר על גבי טופס מחיקה בלבד בתחילתו של כל חימום. 

 כל אגודה משתתפת מתבקשת להביא שופט מטעמה לכל חלקי התחרות. .15

לא יורשו   –אגודות שלהן חוב משנה קודמת נדרשות לשלמו עד סיום ההרשמות שאם לא כן   .16
 הודעה למנהלי האגודות האמורות תועבר בנפרד.   תחרות.להשתתף ב

   למנצחים בכל משחה וקבוצת גיל.  1-3מדליות למקומות  –פרסים  .17
 .יחולקו מיד בתום המשחה וההכרזה על המנצחים

ים  אישי ים במשח  האיכותיות ביותרהתוצאות  2הפרסים יוענקו לפי סיכום פרסים כספיים: 
 חלקי משחה ושליחים אינם נכללים. אחת מכל יום תחרות!שונים, 

פי טבלת הניקוד של  - על הראשונים בדירוג המסוכם לשחיין ולשחיינית  ₪ 1500לבוגרים:  
  500 נוער:.  השנייה בטיבה המסוכמת לשחיין ולשחיינית שישיגו את התוצאה  ₪ 750פינ"א, 

 ₪!  6,000סה"כ יחולקו בהתאמה כנ"ל. ₪  ₪250 ו 

כמיטב   יפורסמו ויוענקו במהלך התחרות.  "ארנה"פרסי ציוד נוספים ונדיבים של חברת  .18
חליפות תחרותיות,  כולל:  כל אחד יכול לזכות! ! פרסים אלה יחולקו בצורת הגרלה המסורת

 תיקים, משקפות ועוד...
 
 
 

 

 

 בהצלחה,

 הנהלת התחרות 

 
  

mailto:asafm962@gmail.com


 

 טבלת זמני מינימום

 סגנון
 גברים  נשים 

 + 17גיל  13-16גילאי  + 16גיל  12-15גילאי 

 00:28.00 00:31.00 00:31.50 00:33.00 חופשי  50

 01:01.00 01:04.00 01:09.00 01:12.00 חופשי   100

 02:12.00 02:18.00 02:35.00 02:40.00 חופשי   200

 04:50.00 05:05.00 05:10.00 05:25.00 חופשי   400

   10:30.00 10:45.00 חופשי   800

 18:00.00 18:30.00   חופשי  1500

 00:33.00 00:35.00 00:37.50 00:39.00 גב  50

 01:11.00 01:14.00 01:20.00 01:23.00 גב  100

 02:32.00 02:40.00 02:50.00 02:58.00 גב  200

 00:37.00 00:40.00 00:42.00 00:44.00 חזה  50

 01:20.00 01:25.00 01:28.00 01:33.00 חזה   100

 02:52.00 03:00.00 03:08.00 03:15.00 חזה   200

 00:31.00 00:33.00 00:37.00 00:39.00 פרפר  50

 01:10.00 01:15.00 01:21.00 01:25.00 פרפר   100

 02:35.00 02:45.00 02:50.00 03:00.00 פרפר   200

 02:32.00 02:40.00 02:55.00 03:00.00 מעורב אישי  200

 05:20.00 05:30.00 05:50.00 06:00.00 מעורב אישי  400

 

 


