
נקיים זו הפעם השישית את התחרות 
לזכרה של גיבורת ישראל השחיינית קרן טנדלר. 

התחרות מיועדת לשחייני נוער, בוגרים ומאסטרס.
התחרות אשר מתקיימת בארגון מכבי וייסגל רחובות – אגודה השחייה שבה גדלה קרן, 

ביוזמת חבריה של קרן ובסיוע של עיריית רחובות וחברת ההפקה בן דרור – ספורט, 
תתקיים במרכז הנופש והספורט וייסגל (בריכת 25 מ' 7 מסלולים). 

צוות ארגון מקצועי ותוסס מבטיח לכם אווירה נהדרת 
ותחרות מתאימה לכל רמה וגיל. 

הזמנה 
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גביע קרן טנדלר
לזכרה של רס"ר קרן טנדלר אשר נפלה במלחמת לבנון השניה

אירוע שחייה בהשראתה של קרן טנדלר
ביום שישי ה-22 באוקטובר 2021 

SWIMMING



 

חימום   08:00 עד 09:15 
תחילת תחרות 09:30 

1.  50 מ' גב        
2.  100 מ' פרפר  

3.  50 מ' חזה
4.  200 חופשי  

5.  100 מ' גב

SWIMMING

תוכנית התחרות 

תקנון
1.  התחרות רשמית, תתנהל על פי חוקת פינא ותקנון איגוד השחייה.

2.  התחרות פתוחה לשחיינים הרשומים באיגוד השחייה (בעלי אישור כשירות גופנית בתוקף). 
4.  קבוצות גיל:

 עד 15, 16-20, 21-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 ומעלה

הגבלת השתתפות
5. מותרת השתתפות עד שלושה משחים אישיים לשחיין. 

פרסים
6. מדליה לכל המנצחים/ות בקטגוריות השונות מקומות 1 עד 3.

7. פרסים לקבוצה הראשונה בשליחים.

הרשמות
8. הרשמה באמצעות פורטל האגודות של איגוד השחייה, עד יום שבת ה16.10.21 בשעה 22:00.

9.  הרשמה לשליחים ביום האירוע עד השעה 9:00. 

דמי רישום 
90 ₪ לכל שחיין. התשלום במזומן במקום יהיה 120 ₪. קבוצות שליחים ללא תשלום.

התשלום באמצעות אתר התחרות עד יום שבת ה16.10.21 בשעה 22:00.

תקנות קורונה 
התחרות תתנהל לפי התקנות העדכניות למלחמה בקורונה. 

www.hadarbd.comפרטים ועדכונים באתר:

טקס ומשחה ראווה בהשתתפות החברים של קרן11:00 
6. 50 מ' פרפר       

7. 100 מ' מ.א.
8. 100 מ' חזה      
9. 50 מ' חפשי    

10. שליחים 4X50 מעורב מיקס 

סיום משוער15:00
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