
תחרות שיאי בריכה
פארק המים רעות | יום ראשון 1.8.2021

יום ראשון 1.8
תוכנית:

15:00 חימום , 15:45 תחרות, סיום משוער 19:45
400 חופשי )3 מקצים לבנות, 3 לבנים(

200 פרפר )3 מקצים לבנות, 3 לבנים(
100 מ.א. )6 מקצים לבנות , 6 מקצים לבנים(

200 גב )4 מקצי בנות, 4 מקצי בנים(
400 מ.א. )2 מקצי בנות, 2 מקצי בנים(
200 חזה )3 מקצי בנות, 3 מקצי בנים(

100 פרפר )6 מקצים לבנות , 6 מקצים לבנים(
200 חופשי )5 מקצי בנות, 5 מקצי בנים(

200 מ.א.  )4 מקצי בנות, 4 מקצי בנים(
100 חזה )6 מקצים לבנות , 6 מקצים לבנים(

גילאים: 10-99 )שנתון 2011 ומטה(

אם משך התחרות לא יעלה על 4 שעות יתכנו מספר מקצים גדול יותר מהמפורסם בתקנון. 

ההרשמה לתחרות דרך תוכנת לוג ליג של איגוד השחיה,
תפתח בתאריך 19.7.21 בשעה 8:00 ותסגר בתאריך 28.7.21 בשעה 12:00

דמי הרשמה:
20 ש"ח למשחה, אותם יש להעביר בהעברה בנקאית עד 29.7.21

שם מוטב: מכבי פארק המים רעות שחייה
בנק אוצר החייל 14

סניף 345
חשבון 172000

פרסים כספיים:
כל שובר שיא בריכה יזכה בפרס כספי לפי המפתח הבא:

שיא ב 0-1.99 שנ' = 300 ש"ח. 1
שיא ב 2.0-2.99 שנ' = 400 ש"ח. 2
שיא ב 3.0-3.99 שנ' = 500 ש"ח . 3
שיא ב +4.0 שנ' = 600 ש"ח. 4

טבלת שיאי בריכת פארק המים רעות:
בנותמשחהבנים

27.19 אניה גוסטמלסקי , דולפין נתניה 502013 פרפר24.3 דוד גמבורג , הפועל ירושלים 2015

1:00.00 קרן זיבנר , דולפין נתניה 1002016 פרפר53.75 גל כהן גרומי , הפו' עירוני הוד השרון 2019

2:21.63 שרון שטיימן , הפ' פליפר חדרה 2002019 פרפר1:57.77 גל כהן גרומי, הפ' הוד השרון 2019

28.61 אניה גוסטמלסקי, דולפין נתניה 502012 גב24.39 יעקב טומרקין, מכבי אשדוד 2019

1:00.25 אניה גוסטמלסקי, דולפין נתניה 1002013 גב53.81 דוד גמבורג , הפועל ירושלים 2016

2:14.72 לאה פולונסקי, מכבי חיפה 2002019 גב2:03.19 בוריס טברובסקי הפ' ירושלים 2019

32.44 נסטיה קורטקוב, הפועל ירושלים 502009 חזה28.37 אמיר חביב הפועל בת ים 2015

1:09.44 יוליה בנך , הפועל אילת 1002009 חזה1:02.13 אמיר חביב הפועל בת ים 2015

2:33.79 גלי פסקרה, מכבי פ.מ רעות 2002019 חזה2:16.87 רון פולונסקי, מכבי חיפה 2019

25.78 אנדריאה מורז , הפועל ירושלים 502015 חופשי22.76 מרכוס שלזינגר, דולפין נתניה 2017

55.59 אנדריאה מורז , הפועל ירושלים 1002015 חופשי50.28 נמרוד שפירא בר אור , ירושלים רבתי 2011

2:03.59 לאה פולונסקי, מכבי חיפה 2002019 חופשי1:48.36 גל כהן גרומי, הפ' הוד השרון 2019

4:17.22 גלי זילברברג , מכבי פ.מ. רעות 4002019 חופשי3:55.78 בר סולבייציק, מכבי קרית ביאליק 2019

8:53.06 גלי זילברברג , מכבי פ.מ. רעות 8002019 חופשי

1500 חופשי15:45.06 איתי כרמי, מכבי פ.מ רעות 2016

1:01.19 עמית עברי ,הפועל עמק חפר 1002013 מ.א.54.29 יעקב טומרקין, מכבי אשדוד 2019

2:17.87 לאה פולונסקי, מכבי חיפה 2002019 מ.א.2:04.52 רון פולונסקי, מכבי חיפה 2019

4:54.86 גלי זילברברג, מכבי פ.מ רעות 4002019 מ.א.4:28.13 גל הדר, מכבי קרית אונו 2019


