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10.03.22 

 

 קרב חמש אגודתי–תקנון אליפות נתניה 

  91-25.50.22-( מטר 05) מכון וינגייט , הבריכה הלאומית

  :כללי

התחרות הנה תחרות רשמית של איגוד השחייה ופתוחה להרשמה לשחיינים 

ובכפוף לתקנון א "פי חוקת פינ-התחרות תתנהל על .הרשומים באיגוד השחייה בלבד

 .איגוד השחייה

  :קבוצות גיל

כל משחי התחרות יתנהלו  .ומעלה 21, 21 – 21 –בנים . ומעלה 21,  21 – 21 –בנות 
 .כמשחי גמר ישירים

 אין הגבלה במספר המשחים לשחיין

 

 :תכנית התחרות

 91.50.22שלישי  וםהצגת הבוקר בי

 00:21: תחילת תחרות,00:00: סיום חימום,00:00: תחילת חימום

 100חזה   2 – 1. משחה מס

 100 חופשי 3 – 1. משחה מס

 10חזה  1 – 1. משחה מס
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 50.2291.הצגת ערב יום שלישי  

 21:21תחילת תחרות ,21:00: סיום חימום, 21:00: תחילת חימום

 200חזה  7 – 0. משחה מס

 200חופשי  0 – 20. משחה מס

 100מעורב  22 – 21. משחה מס

 100חופשי  23 – 21. משחה מס

 25.50.22בוקר יום רביעי הצגת 

 00:21: תחילת תחרות,00:00: סיום חימום,00:00: תחילת חימום

 100גב  21 – 21. משחה מס

 100פרפר  27 – 20. משחה מס

 10גב  20 – 10. משחה מס

 10פרפר  12 – 11. משחה מס

 25.50.22הצגת ערב יום רביעי 

 21:21תחילת תחרות ,21:00: סיום חימום, 21:00: תחילת חימום

 200גב  13 – 11משחה 

 200פרפר  11 – 11משחה 

 100מעורב  17 – 10משחה 

 100חופשי  10 – 30משחה 
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 :הסבר לתכנית התחרות

יום תחרות לתכנית התחרות נבנתה באופן שיאפשר לשחיינים המעוניינים להגיע 
 .אחד בלבד להשתתף בכמות מהותית של משחיים

יתקיימו בכל הצגת ערב וכל שחיין יכול לבחור את חופשי   100מעורב ו  100משחיי 
 .היום בו הוא מעוניין להשתתף במשחים אלו

על בסיס צבירת ניקוד לפי מיקום ( לא אישית ) התחרות הינה תחרות אגודתית 
 .ה/ית בדירוג הכללי של קבוצת הגיל שלו/השחיינ

ת ניקוד רק שחיינים אשר יתחרו בכל חמשת המשחים השונים יהיו זכאים לקבל
 .קבוצתי

לאחר סיכום , השחיינים הראשונים בכל קבוצת גיל 30הניקוד הקבוצתי יינתן ל 
ית במקום /נקודות לשחיינ 30 –הזמנים שלהם בכל חמשת המשחים השונים 

 30ית במקום ה /הראשון ועד נקודה אחת לשחיינ

 קבוצות הגיל 0האגודות הזוכות יקבעו לפי סיכום הניקוד שצברו בכל 

 

 :דמי רישום וקנסות

 משחים 1ור השתתפות בכמות של מעל עב₪  210לכל משחה בודד או ₪  30

 עבור אי עמידה בזמני מינימום₪  30

 עבור אי התייצבות למשחה₪  30

 

 :פרסים לאגודות המנצחות

 :לפי הפרוט הבא" מ"טלי ספורט בע"שוברים לרכישת ציוד שחייה מהספק 

 ₪ 1.000 –מקום ראשון 

 ₪ 1.000 –מקום שני 

 ₪ 3.000 –שלישי מקום 
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 ₪ 1.000 –מקום רביעי 

 ₪ 2.000 –מקום חמישי 

עדכונים שוטפים על מצב ) שמות האגודות הזוכות יפורסמו למחרת התחרות 
 (הישגיי השחיינים ינתנו במהלך התחרות 

 

  :הרשמה לתחרות

 00:00בשעה  02.01.11שתתבצע באמצעות פורטל האגודות האינטרנטי תפתח ב 

וגמר  21:00בשעה   20.01.11תחילת מחיקות ב . 21:00 בשעה  20.01.11ותיסגר ב 

לאחר גמר המחיקות לא תתאפשר מחיקה מלבד . 21:00בשעה  21.01.11מחיקות ב 

במקרה של המצאת טופס מחלה אותו יש להעביר למייל 

dolphinenetanya@gmail.com  

 

  :שונות

הנהלת התחרות רשאית לשנות את . פי זמני ההרשמה-ההצבות למשחים יתבצעו על
סדרי התחרות  בכפוף לתקנון איגוד השחייה ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת 

 .קיום התחרות

לפני  שבועעל כל אגודה להביא עמה לתחרות שופט שחייה שאת שמו יש לשלוח עד 

 atzmon@isr.org.ilהתחרות לרכז השופטים באיגוד השחייה מר זאב עצמון במייל 
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 טבלת זמני מינימום

 בוגרים 90בנים  בוגרות 91בנות  משחה

 15:55 11:55 11:55 10:55 05חופשי 

 05:55 02:55 01:55 00:55 05חזה 

 59:91.55 59:91.55 59:22.55 59:20.55 955גב 

 59:92.55 59:91.55 59:20.55 59:15.55 955פרפר 

 52:10.55 52:00.55 51:55.55 51:95.55 255מעורב 

 

 

 

 !בהצלחה לכולם בתחרות 


