
  

 

 

 21/2020  תעונ  תחפתיאליפות  

 2021רץ  במ  20-91  מאסטרסל

 ן,/םשלום לכול 

ולכן תהיה מורכבת   הקורונה  בהתאם למגבלות  יערךת  חזרה לשגרה למאסטרס  תחרות הנתונות 

 לביצוע. אנא קראו היטב את התקנון כדי להימנע מתקלות. 

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

 

 מועד ומיקום התחרות:

 . 03.2120-19.מ' בתאריכים  25בריכת  התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט,

 

 התחרות: שיטת 

 התחרות תתקיים כגמר ישיר  ע"פ זמני כניסה.   

 

 : מאסטרסתכנית ותקנון תחרות 

של   הגבלה  ישנה  הצגה  השחיינים   300בכל  ורק  אך  הבריכה  לשטח  להיכנס  יוכלו  לכן  שחיינים 

 המשתתפים באותה ההצגה. לכל אגודה יוקצה אזור ישיבה. 

  48ים / או בדיקה שלילית לקורונה על מנת להשתתף בתחרות יש להציג תעודת מתחסן / מחל

 שעות לפני התחרות. 

 . לשחיינים מחלימי קורונה מומלץ לבצע בדיקה ארגומטרית נוספת טרם התחרות 

 

 לוח זמנים לכל יום תחרויות נוער ובוגרים: 

 19.03יום שישי 

 09:00. תחילת תחרות: 8:45 – 08:00חימום: : 1הצגה 

 11:30. תחילת תחרות: 11:15 – 10:30חימום:  :2הצגה 

 14:30. תחילת תחרות: 14:15 – 13:30חימום:  :3הצגה 

 20.03יום שבת 

 10:00. תחילת תחרות: 9:45 – 09:00חימום:  :4הצגה 

 12:30. תחילת תחרות: 12:15 – 11:30חימום:  :5הצגה 

  15:30. תחילת תחרות: 15:15 – 14:30חימום:  :6הצגה 

 *זמני התחרות עשויים להשתנות בכפוף למצב הרשמות*

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 המשחים: תכנית 

 

  שבת   יום   ישי ש  יום

  :4 הצגה   :1 הצגה

 המשחה  משחה  מספר  המשחה  משחה  מספר

 גב  100 18-17  מ.א.  200 2-1

 מ.א.  400 20-19  פרפר  50 4-3

 חופשי  50 22-21  גב  200 6-5

  :5 הצגה   :2 הצגה

 המשחה  משחה  מספר  המשחה  משחה  מספר

 חזה  200 24-23  חופשי  400 8-7

 חופשי  200 26-25  חזה  100 10-9

  :6 הצגה   :3 הצגה

 המשחה  משחה  מספר  המשחה  משחה  מספר

 חזה  50 28-27  גב 50 12-11

 פרפר 100 30-29  פרפר 200 14-13

 מא  100 32-31  חופשי  100 16-15

 

 

 הוראות ונהלים:  

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

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

 תחרות מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה. 

 4 הגבלת משחים אישיים לשחיין: .3

 חלקה הצפוני של בריכת התחרות. מסלולי שחרור וחימום יתקיימו ב .4

 בנות שוחות לפני בנים. .5

 כל הגילאים שוחים יחדיו.  .6

בשעה   05/03/2021. תחילת הרשמה:  האינטרנטיההרשמה תתבצע דרך פורטל האגודות   .7

 .14:00בשעה  16/03/2021. סיום הרשמה: 08:00

 זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד.  .8

 85ב שחיין אשר ישתתף בתחרות זו או בתחרות אליפות הקיץ למאסטרס, אגודתו תחוייב  .9

 שום לאיגוד השחייה. ש"ח בחודש אוגוסט. וזאת בנוסף לדמי הרי

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 : פרסים

 קבוצת גיל ומין יזכה במדליה.ם בכל משחה, הראשוני 3 •

 בוצות הגיל לתחרות: ק •

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+ 

. הניקוד ינתן לכל משחה,  ביע קבוצתינות וכללי, יזכו בגהאגודות הראשונות לבנים, ב  3 •

 פי הניקוד: -על קבוצת גיל ומין,

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקום 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ניקוד

 

 

 נחיות לעמידה בתו הסגול:ה

 הנחיות אלה תקפות לכל ימי התחרות ולכל חלקיה! .1

 בזמן ההצגה בה אתם משתתפים. הבריכה מותרת אך ורק הכניסה לשטח  .2

 . לשטח הבריכהפרט לשחיינים, מאמנים וצוות התחרות  או כל אדם אחר למשפחהאין כניסה  .3

)הצגות  שעה לפני תחילת    כרבע .4 חנן. אין להיכנס לשטח (  4ו    1הצגות הבוקר  בדשא  יועבר תדריך מסודר 

 הבריכה מבלי להיות נוכח בתדריך.

 דרך הלובי בלבד.הכניסה לברכה תהיה  .5

 אין להכנס לבריכה ללא אישור ממנהל התחרות.  .6

 שחיינים.  10הגבלת מאמן אחד על כל  .7

 אין לשנות את סדרי הישיבה. ה תהיה במקומות המותרים בלבד. היציע יהיה מסומן בהתאם. הישיב .8

 שחיינים במסלול.  20בזמן החימום מותרת שחייה של עד  .9

 השהייה בשטח הבריכה בכל זמן החימום והתחרות )פרט לזמן השחייה כמובן( מותנית בחבישת מסיכה! .10

הנכנס לבריכה ביצע מדידת חום והצהיר הצהרת בריאות   באחריות האגודות לוודא שכל שחיין ואיש צוות  .11

אחראי מטעם האגודה יחתום בפני הנהלת התחרות על התחייבות מתאימה כנדרש לפני הגעתו לבריכה.  

 כולל רשימת הנוכחים לפני הכניסה לבריכה!

שירותים לכל היותר.  אנשים לכל תא    2יהיה ניתן להשתמש בכל המלתחות שבמתחם הבריכה, בהגבלה של   .12

 אין אפשרות להתקלח! 

 

 

 בהצלחה,

 רות הנהלת התח


