
  

 

 
 

 
 התחרות: נוהלי
 השחייה. איגוד לתקנון ובכפוף פינ"א חוקת  לפי תתנהל התחרות .1
 במועד לתחרות ונרשמו השחייה באיגוד כחוק הרשומים/ות לשחיינים/ות פתוחה התחרות .2

 האגודות. פורטל דרך
 0014: בשעה 11.03.2021 מתאריך האגודות פורטל דרך תתקיים לתחרות ההרשמה .3

 .0020: בשעה 03.202161. בתאריך ותיסגר
 לשחיין משחים שלושה משחים: הגבלת .4
 צוות אנשי 15 + 70 על יעלה לא קפסולה בכל השחיינים מספר .5
 התחרות. ביום תשלום בתחרות. להשתתפות ₪ 10 עלות: .6

 

 תכנית:
 גילאים משחה

 חזה 50

 ,2008-2010בנות 
 2007-2010בנים 

 

 פרפר 50
 גב 50
 חתירה 50

 חזה 100
 פרפר 100
 גב 100
 חתירה 100

 
 לבחירה 100 של אחד משחה לבחירה, 50 של משחים 2 :1 קפסולה
 לבחירה 50 של אחד משחה לבחירה, 100 של משחים 2 :2 קפסולה

 

 
 
 

   התחרות: שם
 

 צפון מחוז 1 מס' לצעירים ליגה

 

 19.03.2021 :התחרות תאריך
 

 בריכת :התחרות מקום
 ביאליק קרית אפק,

 קרית מכבי      מארגנת: אגודה
 ביאליק

 :(2010 שנתון בנות )בנים/ 1 קפסולה
 11:30 והתמקמות: קליטה

 12:00 חימום:
                .12:25 : תחרות

 .13:25 :משוער יוםס
 

  :(2009 – 2007 ,2009 - 2008 )בנות 2 קפסולה
 13:45 והתמקמות: קליטה

 14:00 חימום:
                .14:35 : תחרות

 .16:30 :משוער יוםס
 

  תחרות: תחילת שעת
 12:25 :1 קפסולה
 14:35 :2 קפסולה

  מוזמנות: אגודות

 2010-2007 שנתונים בנים ,2010-2008 שנתונים בנות        משתתפים: שנתונים



  

 

 

 

 לעמידה בתו הסגולהנחיות 

בריכה ביצע מדידת חום שטח הבאחריות האגודות לוודא כי כל שחיין ואיש צוות הנכנס ל .1

ישלח טופס מקוון ע"י הנהלת  -ני הגעתו לבריכהפוהצהיר הצהרת בריאות כנדרש ל

 .התחרות

אחראי מטעם האגודה יחתום בפני הנהלת התחרות על התחייבות מתאימה כולל רשימת  .2

 יסה לבריכה!הנוכחים בכנ

 טח הבריכה.שאין כניסה להורים או כל אדם אחר פרט לשחיינים, מאמנים וצוות התחרות ל .3

השהייה בשטח הבריכה בכל זמן החימום והתחרות )למעט זמן השחייה( מותנית בחבישת  .4

 מסכה. 

 .בכל שטח הבריכה וההצבותחבישת מסכה חובה  .5

אזור הצבות( השחיינים יתייצבו  הצבת השחיינים תתבצע ע"י קריאה שמית, )לא יוגדר .6

 ישירות למסלול שבו הם משובצים לשחות.

לכל אגודה יוקצה אזור ישיבה יש להקפיד על ריחוק בין השחיינים וחבישת מסכה גם באזור  .7

 הישיבה.

 לא תהיה אפשרות שימוש במלתחות אלא רק בתאי השירותים הנמצאים בהן. .8

 
 

 מכבי קרית ביאליק: הנהלת התחרות
 


