
       

 30/07/21תקנון אליפות אשדוד הפתוחה                         

 
 אשדוד. 19מקום: בריכת בית לברון, נתן אלבז 

 
 30/07/21תאריך: 

 
 13:30-19:00 שעות התחרות:

 
 אומנותית בישראל. השחייאגודות מוזמנות: כל האגודות 

 
 הגבלת השתתפות:

 בדיקה רפואית. , אשר עברוההשחייספורטאים רשומים באיגוד  -
 משתתפים מכל אגודה, ללא הגבלת גילאים. 10עד  -ליגה ג' -
 קבוצות מכל אגודה, ללא הגבלת גילאים. 2עד  -ליגה ב' -
 .לפי חוקי פינאקבוצות מכל אגודה בכל קטגוריית גיל  2עד  -ליגה א' -

 
 ש"ח מכל ספורטאי/ת. 15דמי השתתפות: 

 
 תרגילים:

 :אבל לא בשניהם יחד, 2או  1השתתף בתרגיל כל ספורטאי/ת יכול/ה ל -ליגה ג'
 מ' גב. 25מ' חתירה +  25: 1תרגיל  -
 מ' חופשי. 25: 2תרגיל  -

 
 מתוך הבאים: אחדליגה ב': כל ספורטאי/ת יכול/ה השתתף בתרגיל 

 מ' עם ספירות של מאמנת )אפשר להוסיף מוזיקה(. 25תרגיל דרגה:  -
 תרגיל ריקוד קבוצתי  -
 תרגיל ריקוד קומבינה  -
 תרגיל ריקוד טרופי -
 דקות לתרגיל. 1:30זמני התרגילים: עד  ●
 משתתפים/ות. 20מקסימום  3כל קבוצה מינימום  ●

 
 מתוך הבאים: אחדליגה א': כל ספורטאי/ת יכול/ה השתתף בתרגיל 

 תרגיל קבוצתי -
 תרגיל קומבינה  -
 לפי חוקי פינא. -חלוקה לגילאים, מס' משתתפים/ות בתרגיל וזמני ביצוע ●

 
 
 

 פרסים:
 מדליות השתתפות לכולם/ן. -ליגה ב' ליגה ג'+
 בכל תרגיל לפי חלוקת גילאים בהתאם לחוקי פינא. 1,2,3מדליות לזוכים במקום:  -ליגה א'

 
 
 



 התחרות : נהלי 
 

 השחייההתחרות תתנהל לפי חוקת פינ''א ובכפוף לתקנון איגוד  ●
 התחרות פתוחה לשחייניות הרשומות כחוק באיגוד השחייה ●
 ההרשמה לתחרות תתקיים דרך פורטל האגודות האינטרנטי: ●
 8:00עה בש  13.7.21: פתיחת הרשמה ●

 12:00בשעה  27.07.12ה : סגירת הרשמ
עד ) קובץ רישום מיועד ישלח לאגודות( שימת משתתפות ור מוסיקהיש לשלוח  ●
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 .'או שתיים לתחרות ליגה אשופטת מוסמכת אחת עם  כל אגודה מתבקשת להגיע ●
 .18/07/21רשימת שופטות יש להעביר להנהלת התחרות עד  ●

 
 להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות את לוחות הזמנים, בהתאם לנתוני ההרשמה ●

 
 לו"ז תחרות:

 חימום יבש בדשא 13:30-14:00
 טקס פתיחה ליגה ג' 14:00-14:15
 תחרות ליגה ג' 14:15-15:45
 הפסקה 15:45-16:00
 חה ליגה ב'+א'טקס פתי 16:00-16:15
 תחרות ליגה ב' 16:15-17:45
 תחרות ליגה א' 17:45-18:30
 הפסקה 18:30-18:45
 טקס סגירה וחלוקת מדליות לליגה א' 18:45-19:00

 
 יוליה יעל אינגרמן מנהלת התחרות:
 בתיאום מול יעל רוביצ'ק  שופטת ראשית:
 אסתר לב מזכירה ראשית:

 
 08-8555115טלפון:  אשדוד, 19בריכת מרכז קהילתי בית לברון, רח' נתן אלבז 

 אגודת מכבי שחייה אומנותית אשדוד, מנהלת האגודה יוליה יעל אינגרמן
 synchroswim.ashdod@gmail.com, מייל: 2390504-054טלפון: 

 

 

 

 צפים לראותכם !!!מ
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