
  

 

 

 2020/21  גביע האיגוד

 תחרות קריטריון לאוניברסיאדה, אליפות אירופה בוגרים ונוער 

 

 ן, /םשלום לכול

תיערך בהתאם למגבלות הקורונה הנתונות ולכן תהיה מורכבת לביצוע. אנא   20-21תחרות גביע האיגוד לעונה  

להימנע מתקלות. כדי  התקנון  את  היטב  הינה    מטרת  קראו  והתחרות  לשחיינים  הרלוונטיים ללאפשר  שחייניות 

 . לקבוע קריטריונים לתחרות הנ"ל

 מועד ומיקום התחרות: 

 . 01.04.21-29.03 ךבתארי מסלולים, 10,  מ' 50התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט, בריכת 

 שיטת התחרות: 

 חופשי שיתקיימו בשיטת גמר ישיר.  1500ו חופשי  800מ.א.,   400משחי  מוקדמות וגמר מלבד 

 ב' )גמר א' יתקיים לפני גמר ב'(.  -השחייניות/ים הראשונות/ים בשיטת גמר א' 20עולים לגמר 

 מ'.  100ו  50תהיינה תוספת של גמר ג' במקצים ה 

 הגמר יבוטל. ,שחייניות/ים או פחות בגמר ב' 2במקרה ויהיו 

 דק' לאחר סיום המשחה.  20עד  -גמר מחיקות

 ומטה  2008שנתון  – 13בנות 

 ומטה  2006שנתון  – 15בנים 

 לוח זמנים: 

 . 17:00. תחרות: 16:50  – 15:30חימום:   – 29.03

 . 10:00. תחרות:  9:50 –  08:30מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  – 30.03

 . 17:00. תחרות:  16:50 –  15:30גמר. חימום:   –הצגת ערב  

 . 10:00. תחרות:  9:50 –  08:30מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  – 31.03

 . 17:00. תחרות:  16:50 –  15:30גמר. חימום:   –הצגת ערב  

 . 10:00. תחרות:  9:50 –  08:30מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  – 01.04

 . 17:00. תחרות:  16:50 –  15:30גמר. חימום:   –הצגת ערב  

 *זמני התחרות עשויים להשתנות בכפוף למצב הרשמות* 

 

 

 

 

 



  

 

 תכנית המשחים: 

 29.03 – 1יום 

 המשחה משחה  מספר

 ישיר(  )גמר מ.א. 400 ( 3 מקצים: )מקס' 2-1

 ישיר( )גמר  חופשי 1500  ( 2 מקצים: )מקס' 4-3

 

 30.03 – 2יום 

 המשחה משחה  מספר

 פרפר  100 ( 3 מקצים: )מקס' 6-5

   חופשי 400  ( 2 מקצים: )מקס' 8-7

 גב 100  ( 3 מקצים: )מקס' 10-9

 חזה   200 (3  מקצים: )מקס' 12-11

 חופשי  50 (3  מקצים: )מקס' 14-13

 

 31.03 – 3יום 

 המשחה משחה  מספר

 חופשי  200 (3  מקצים: )מקס' 16-15

 מעורב 200  (3  מקצים: )מקס' 18-17

 חזה   100 (3  מקצים: )מקס' 20-19

 גב  50 (3  מקצים: )מקס' 22-21

 פרפר  200 (3  מקצים: )מקס' 24-23

 

 01.04 – 4יום 

 המשחה משחה  מספר

 חופשי  100 (3  מקצים: )מקס' 26-25

 חזה   50  (3  מקצים: )מקס' 28-27

 גב  200 (3  מקצים: )מקס' 30-29

 פרפר  50 (3  מקצים: )מקס' 32-31

 ישיר( )גמר חופשי  800 (2  מקצים: )מקס' 34-33

 חופשי יערך בבוקר, מקצה מהיר בערב  800*מקצה איטי  

 

 



  

 

 

 הוראות ונהלים: 

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

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

 מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה. 

וייווצ .3  – שחייניות/ים    260מצב שמספר השחיינים בהצגות הבוקר קטן מ    רלאחר סיום הרשמות, במידה 

 נוסיף מקצים במשחים לפי הסדר הבא:

 :תחרות שנייום 

 חופשי גברים / נשים   50 . 1

   גב גברים / נשים  100 . 2

   פרפר גברים נשים  100 . 3

 :יום תחרות שלישי

 גב גברים / נשים   50 . 1

 חזה גברים / נשים  100  . 2

 חופשי גברים / נשים  200  . 3

 :יום תחרות רביעי

 נשים  /פרפר גברים  50  . 1

 נשים  /חזה גברים   50 . 2

 חופשי גברים / נשים  100 . 3

 

 .18המשחה האיטי יהיה מוגבל לשחייניות/ים עד גיל  –במשחים בהם יש מוקדמות   .4

 רק מגמר א'.    בוגריםיהיה ניתן להשיג קריטריון לאליפות אירופה  .5

 גם מגמר א' וגם מגמר ב'.  לנועריהיה ניתן להשיג קריטריון לאליפות אירופה  .6

 מגמר ג'!לא יהיה ניתן להשיג קריטריון  .7

 אין! הגבלת משחים אישיים לשחיין:  .8

 מסלולי שחרור וחימום יתקיימו בבריכה האולימפית )הישנה(.  .9

 בנות שוחות לפני בנים.  .10

 כל הגילאים שוחים יחדיו.  .11

. סיום 0061:בשעה    03/2021/10ההרשמה תתבצע דרך פורטל האגודות האינטרנטי. תחילת הרשמה:   .12

 . 0008:בשעה  03/2021/12הרשמה: 

   זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד. .13

 ₪ למשחה אישי. כרטסות האגודות יחויבו בהתאם.   10עלות ההרשמה  .14

האחרונות.  .15 השנים  בשלוש  קצרה  מבריכה  יילקחו  כניסה  ויוסרו   זמני  מוגבל  בתחרות  המקצים  מספר 

 שחיינים לפי זמני כניסה האיטיים.

 ות בו היא משתתפת. על כל אגודה להציב מודד זמן לכל חלק תחר .16

 

 

 



  

 

 

 

 הנחיות לעמידה בתו הסגול: 

 הנחיות אלה תקפות לכל ימי התחרות ולכל חלקיה!  .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

חימום יועבר תדריך מסודר בדשא חנן. אין להיכנס לשטח הבריכה מבלי  כרבע שעה לפני תחילת כל   .4

 להיות נוכח בתדריך.

 שחיינים.  10הגבלת מאמן אחד על כל  .5

 אין לשנות את סדרי הישיבה. הישיבה תהיה במקומות המותרים בלבד. היציע יהיה מסומן בהתאם.   .6

 שחיינים במסלול. 20בזמן החימום מותרת שחייה של עד  .7

 טח הבריכה בכל זמן החימום והתחרות )פרט לזמן השחייה כמובן( מותנית בחבישת מסיכה!השהייה בש .8

באחריות האגודות לוודא שכל שחיין ואיש צוות הנכנס לבריכה ביצע מדידת חום והצהיר הצהרת בריאות   .9

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

 לל רשימת הנוכחים לפני הכניסה לבריכה! מתאימה כו 

אנשים לכל תא שירותים לכל   2יהיה ניתן להשתמש בכל המלתחות שבמתחם הבריכה, בהגבלה של   .10

 היותר. אין אפשרות להתקלח!

 בהצלחה, 

 הנהלת התחרות


