
  

 

 2021  ביוני   18  מאסטרסל  2#תחרות ליגה  

 ן,/םשלום לכול 

 מטר. 50תיערך בוינגייט בבריכה של  2020/21של המאסטרס לעונת  שניהתחרות ליגה 

ישלחו בסמוך   . תקנות עדכניותהמעודכנות לתאריך התחרות  הקורונה   בהתאם למגבלות  תתקיים   תחרותה

 התחרות. למועד

 ם להתנסות בתחרות באווירה המתאימה. ות/לאפשר למירב השחייני מטרתנו היא 

 . משחי השליחים בתנאי הקורונה מהווים הכנה לקראת אליפות הקיץ מבחינת האירגון

למשחה אותו לא תשחו כדי שלא תפגע חווית אומנם אין מגבלת משחים לשחיין, אבל נבקש לא להרשם  

 התחרות של החברים האחרים. 

 

 ומיקום התחרות:מועד 

 . 2120.18.6 ךתארייום ששי, במ' ב  50בריכת  התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט,

 

 

 שיטת התחרות: 

 התחרות תתקיים כגמר ישיר  ע"פ זמני כניסה.   

 

 

 : (18/6/2021) לוח זמנים

 חימום  9:30

 הגשת שינויים לשליחים  10:00

 סיום חימום  10:15

 תחילת תחרות  10:30

 סיום משוער  13:30

 *זמני התחרות עשויים להשתנות בכפוף למצב הרשמות

 

 

 

 תכנית המשחים: 

1. 4X50  מיקס  חופשי שליחים 

 דקות הפסקה  10

 בנות/בנים   פרפר 50 .2

 בנות/בנים   גב       50 .3

 מיקצים. עשוי להשתנות בהתאם להרשמות  4מוגבל ל   בנות/בנים   חופשי  800 .4

 בנות/בנים   חופשי  50 .5

 בנות/בנים    חזה  50 .6

 דקות הפסקה  10

7. 4X50  מיקס  מעורב שליחים 



  

 

 

 

 הוראות ונהלים: 

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

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

 מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

 אין  משחים אישיים לשחיין:הגבלת  .3

 הגבלת קבוצות שליחים לאגודה: אין  .4

 בנות שוחות לפני בנים. .5

 כל הגילאים שוחים יחדיו.  .6

. בהתאם לסיום ההרשמות, הנהלת התחרות 4מוגבל ל    800בשל מגבלת זמן תחרות, מספר מקצי ה   .7

 רשאית לשנות מגבלה זו, ואף לבטל את המשחה.

 הישנה לטובת שחרור וחימום במהלך התחרות. מסלולים בבריכה   2יוקצו  .8

פורטל האגודות האינטרנטי .9 . 0008:בשעה    2021/06/01:  . תחילת הרשמהההרשמה תתבצע דרך 

 . 0041:בשעה  2021/06/16סיום הרשמה: 

 זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד.  .10

 וקבוצתיים., ללא הגבלת משחים אישיים ש"ח 40 –עלות הרשמה למשתתף  .11

 : האישית קבוצות הגיל לתחרות .12

29-21 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 79-75 84-80 85+ 

 

 :השחיינים/ות( 4)סכום גילאי  למשחי השליחיםקבוצות הגיל  .13

119-100 159-120 199-160 239-200 279-240 319-280 359-320 

 

 . (8:30)שעה  סיום החימוםרבע שעה למותר לעדכן רשימת שחיינים לשליחים עד  .14

 

 

 בהצלחה,

 רות הנהלת התח


