
  

 

 

 13.05.2022-10  גביע האיגוד

 מיקום התחרות: 

   .מסלולים 10מ',  50התחרות תתקיים בבריכה הלאומית במכון וינגייט, בריכת 

 שיטת התחרות: 

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

 מקצים חזקים ישחו בערב.  2מקצים חלשים ישחו בבוקר   4חופשי   800

לגמר ג' )גמר א' יתקיים לפני גמר ב' ולפני גמר ג'(.  -ב'-השחייניות/ים הראשונות/ים בשיטת גמר א'  30עולים לגמר  

השחיינים / שחייניות בעלי הזמנים המהירים מהבוקר, גמר ג' יהיה מיועד לשחייני   20א' + ב' יהיו רשאים להיכנס 

 (. ומטה 15, בנות ומטה  16בנים קדטים בלבד )

לת המקצים תתחלק שווה בשווה בין נשים וגברים, במידה ובתום ההרשמות יהיו פחות משתתפים/משתתפות,  הגב

 ניתן יהיה להוסיף מקצה במגדר השני. 

 דק' לאחר סיום המשחה. 20עד  -גמר מחיקות

 +2009שנתון   – 13בנות 

 + 2008שנתון  –  14בנים 

 

אליפות אירופה בוגרים, אליפות אירופה נוער, משחקי אליפות העולם בוגרים,    תחרות קריטריון לתחרויות הבאות:

 (, קומן, מכבייה. EYOFנוער )לאירופה 

 : ותוכנית התחרות לוח זמנים

 . 16:00. תחרות: 15:45  – 14:30חימום:  –  10.05

 המשחה  מספר משחה

 מ.א. )גמר ישיר(  400 ( 10)סה"כ מקצים:  1-2

 חופשי )גמר ישיר(  1500  (6)סה"כ מקצים:  3-4

 



  

 

 . 9:30. תחרות: 9:15  – 08:00מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  –  11.05

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

 המשחה  מספר משחה

 פרפר   100 ( 12)סה"כ מקצים:  5-6

 חופשי   400  ( 10)סה"כ מקצים:  7-8

 גב 100  ( 12)סה"כ מקצים:  9-10

 חזה  200 ( 10)סה"כ מקצים:  11-12

 חופשי  50 ( 16)סה"כ מקצים:  13-14

 

 . 9:30. תחרות: 9:15  – 08:00מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  –  12.05

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

 המשחה  מספר משחה

 חופשי  200 ( 12)סה"כ מקצים:  5-6

 מעורב  200 ( 10)סה"כ מקצים:  7-8

 חזה 100  ( 12)סה"כ מקצים:  9-10

 גב  50 ( 10)סה"כ מקצים:  11-12

 פרפר   200 ( 16)סה"כ מקצים:  13-14

 

 9:30. תחרות: 9:15  – 08:00מוקדמות. חימום:  -הצגת בוקר  –  13.05

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

 המשחה  מספר משחה

 חופשי  100 ( 14)סה"כ מקצים:  25-26

 חזה  50  ( 12)סה"כ מקצים:  27-28

 גב  200 ( 10)סה"כ מקצים:  29-30

 פרפר  50 ( 12)סה"כ מקצים:  31-32

 מקצים חזקים שוחים בערב(  2חופשי ) 800 ( 64)סה"כ מקצים:  33-34

 

 *זמני התחרות עשויים להשתנות בכפוף למצב הרשמות* 



  

 

  

 הוראות ונהלים: 

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

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

 מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה. 

 אין! הגבלת משחים אישיים לשחיין:  .3

 ית )הישנה(. מסלולי שחרור וחימום יתקיימו בבריכה האולימפ .4

 בנות שוחות לפני בנים.  .5

 כל הגילאים שוחים יחדיו.  .6

 לא יכולים להתחרות עם בגד ים תחרות.  2008בנים  .7

 ההרשמה תתבצע דרך פורטל האגודות האינטרנטי.  .8

 .  08:00בשעה  2202/30/21 שניביום  תחילת הרשמה:

   . 14:00בשעה  2021/50/20 שני: ביום סיום הרשמה

 . 12:00בשעה  3/5/2022שלישי  יום ועד  30:41בשעה  05/2022/20  שנייום מחיקות החל מ

 ימים לפני מועד סיום ההרשמה לתחרות. 3חידוש רישום שחיין לאיגוד יתאפשר עד  .9

   .זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד .10

 ₪ למשחה אישי. כרטסות האגודות יחויבו בהתאם. 10עלות ההרשמה  .11

 קצרה(בריכה מ יילקחו, תוצאות NT) .1/1/2021-החל מ ארוכהזמני כניסה יילקחו מבריכה   .12

 על כל אגודה להציב מודד זמן לכל חלק תחרות בו היא משתתפת.  .13

 

 

 

 בהצלחה,

 הנהלת התחרות 

 


