
  

 

 

 איגוד השחייה מזמין אתכם לתחרות

 לקביעת קריטריון אולימפי

 שלום לכולן/ם,

תחרות איגוד השחייה תתקיים בהתאם למגבלות הנתונות ולכן תהיה מורכבת לביצוע. אנא קראו 

 היטב את התקנון כדי להימנע מתקלות.

 מטרות התחרות:

 קביעת קריטריון אולימפי 

  קביעת הניקוד היא עבור ) בינלאומי לצורך הגשה לוועדת ספורטאים בצה"לקביעת ניקוד

 (ההגשה בלבד ואינה מבטיחה קבלת מעמד

 מועד ומיקום התחרות:

 18.12.2020-16בתאריכים  מ', 50התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט, בריכת 

 התחרות:שיטת 

 ע"פ זמני כניסה כגמר ישיר יתקיימו כמוקדמות + גמר, היום השלישיהתחרות היומיים הראשונים של 

 תכנית ותקנון התחרות:

 גילאים:

 ומעלה 14בנות 

 ומעלה 15בנים 

 במקרה וירשמו יותר, ימחקו לפי הסדר הבא: .בכל הצגה ומקצים שחיינים תהיינה מגבלה של

  לפי גיל )קודם הצעירים ביותר(שחיינים ללא זמני כניסה 

 מ' 400-מ' וה 200-מ' קודמים ל 100-משחי ה 

הנהלת התחרות רשאית לבצע מחיקות וזאת בהתאם למגבלות אשר יקבעו ונגזרות ממצב  -

 התחלואה

 אין הגבלת משחים לשחיין

 לוח זמנים:

 ( מוקדמות+ גמר16+17.12) 2+  1יום 

 10:30, תחילת תחרות: 9:00חימום מוקדמות: 

 18:00, תחילת תחרות: 16:30חימום גמר: 

 ( גמר ישיר18.12) 3יום 

 11:00, תחילת תחרות: 9:30חימום: 

 



  

 

 

 תכנית המשחים:

 16.12 - 1יום 

 משתתפים גילאים המשחה משחה מספר

 חופשי 200 (2 מקצים: )מקס' 2-1

 +2006 שנתון – 14 בנות

 +2005 שנתון – 15 בנים

 חזה 200  (2 מקצים: )מקס' 4-3

 פרפר 100  (3 מקצים: )מקס' 6-5

 חופשי 50 (3 מקצים: )מקס' 8-7

 ישיר גמר – חופשי 800 (1 מקצים: )מקס' 10-9

 גב 100  (3 מקצים: )מקס' 12-11

 

 17.12 – 2יום 

 משתתפים גילאים המשחה משחה מספר

 אישי מעורב 200 (2 מקצים: )מקס' 14-13

 +2006 שנתון – 14 בנות

 +2005 שנתון – 15 בנים

  חופשי 400  (2 מקצים: )מקס' 16-15

 חזה 100  (3 מקצים: )מקס' 18-17

 פרפר 200 (2 מקצים: )מקס' 20-19

 גב 200 (2 מקצים: )מקס' 22-21

 חופשי 100  (3 מקצים: )מקס' 24-23

 

 18.12 – 3יום 

 משתתפים גילאים המשחה משחה מספר

 +2006 שנתון – 14 בנות אישי מעורב 400 (2 מקצים: )מקס' 26-25

 חופשי 1500  (2 מקצים: )מקס' 28-27 +2005 שנתון – 15 בנים

 

  

 

 

 



  

 

 

 הוראות ונהלים:

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

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

 מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

 .הגבלת משחים אישיים לשחייןאין  .3

  08:00בשעה  15.11.20ההרשמה תתבצע דרך פורטל האגודות האינטרנטי תחילת הרשמה:  .4

 .12:00בשעה  02.12.20 סגירת הרשמה:

 ועד לתאריך 02.12.20 מתאריך 14:00מחיקות יתבצעו דרך פורטל האגודות האינטרנטי החל   .5

 . לאחר מועד זה ינעל פורטל ההרשמה לתחרות ולא יבוצעו שינויים בהצבות.12:00בשעה  13.12.20

יכנסו לתחרות לפי הזמנים המוכחים ים /שחייניותה – ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד זמני .6

 .שלהם בבריכה קצרה אם אין להם אז יילקח זמן מבריכה ארוכה

 .המאמנים מתבקשים לרשום לתחרות שחיינים ברמה הולמת .7

 

 הנחיות לעמידה בתו הסגול:

 התחרות ולכל חלקיה!הנחיות אלה תקפות לכל ימי  .1

 הכניסה לשטח הבריכה מותרת אך ורק בזמני התחרות אליהם הוזמנתם! .2

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

 שחיינים. 10הגבלת מאמן אחד על כל  .4

 לשנות את סדרי הישיבה.אין הישיבה תהיה במקומות המותרים בלבד. היציע יהיה מסומן בהתאם.  .5

 שחיינים במסלול. 10בזמן החימום מותרת שחייה של עד  .6

השהייה בשטח הבריכה בכל זמן החימום והתחרות )פרט לזמן השחייה כמובן( מותנית בחבישת  .7

 מסיכה!

באחריות האגודות לוודא שכל שחיין ואיש צוות הנכנס לבריכה ביצע מדידת חום והצהיר הצהרת  .8

אחראי מטעם האגודה יחתום בפני הנהלת התחרות על ני הגעתו לבריכה. בריאות כנדרש לפ

 התחייבות מתאימה כולל רשימת הנוכחים לפני הכניסה לבריכה!

אים הצד המזרחי של הבריכה לא תהיה אפשרות שימוש במלתחות אלא רק בתאי השירותים הנמצ .9

 לכל תא שירותים לכל היותר.ה של אדם אחד בהגבל

 

 

 

 בהצלחה,



  

 

 התחרות הנהלת


