
 

 

 
 
 

 גביע האיגוד 2019 תחרות לקביעת קריטריונים
 

 מועד התחרות: ימים רביעי עד שבת 03-06.04.2019
 מקום התחרות: הבריכה הלאומית, מכון-וינגייט (10 מסלולים, 50 מ').

 
 שיטת התחרות: 

מ' חופשי.  1500-ו 800בשיטה שבה משחי המוקדמות בבוקר ומשחי הגמר אחה"צ פרט למשחי התחרות תתקיים 

השחיינים בעלי הזמנים המהירים ביותר במוקדמות ללא  10. בראשון ישחו  במשחי הגמר יתקיימו שני מקצים

, נשים 18עד  14ים השחיינים המהירים ביותר עד לגילאי קדטים ונוער בלבד (גבר 10הגבלת גיל. במקצה השני ישחו 

).17עד  13  

המקצה החזק והמהיר מקצים בלבד בכל משחה.  3יתקיימו מ' חופשי יתקיימו כגמר ישיר.  800/1500משחי 

הצהרים. יתר המקצים יהיו בשעות הבוקר. -יתקיים אחר  

 
 גילאים:

 נשים: שנתון 2006 ובוגרות יותר.
 גברים: שנתון2005 ובוגרים יותר.

 
 

 הוראות ונהלי האליפות
. חריגה מהתקנון מהווה הפרת ינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה בישראלתתנהל עפ"י חוקת פ תחרותה  )א

 והאגודה ו/או השחיין יעמדו לדין.משמעת 
 . 12:00בשעה  27.03.2019ועד לתאריך  08:00בשעה  07.03.2019תאריך מפתיחת הרשמה: 

 .23:00בשעה  30.03.2019תאריך  ועד ל 0014:בשעה  27.03.2019מתאריך  מחיקות:  
  

  ₪. 10 -משחה אישי עלות הרישום ל  )ג

 כה.ההצבות בברי בחדר 08:30בשעה  03.04.2019ביום רביעי ישיבת הועדה הטכנית תתקיים   )ד

  מסלולים בעת התחרות).  2וינגייט (-לרשות משתתפי התחרות תועמד בריכת חימום ושחרור נוספת במכון  )ה

) יהיו מיועדים לזינוקים ולספרינטים בלבד. השחייה 9-ו 0חצי שעה מתחילת החימום, המסלולים הקיצוניים (  )ו

 לשחיית קצב.  8ייועד לזינוקים בגב ומסלול  1כיוונית. מסלול -בהם תהיה חד

 סי המחיקה , בתחילתו של כל חימום.יתקבלו אך ורק על גבי טפ מחיקות ממשחי המוקדמות  )ז

 דקות מפרסום שמות העולים לגמר. 30הגמר יש להעביר על גבי טופס מחיקה בלבד ,  עד  מחיקות ממשחי  )ח

 ₪. 100 –קנס עבור אי התייצבות למשחה   )ט

 ₪. 50 –אי עמידה במינימום קנס עבור    )י

לרשום שחיינים אשר עומדים בזמני המינימום המופיעים  אין הגבלת משחים בתחרות. המאמנים מתבקשים  )יא

מוגזם לזכור את מטרת התחרות ולסייע לשמור על רמת תחרות הולמת ללא רישום  בטבלת התקנון , יש

 למשחים.

  כך מהאיגוד בארץ מוצאם.-פתוחה  גם לשחיינים/ות מחו"ל, בתנאי שקיבלו אישור על התחרות  )יב



 

 

 
 

 תכנית התחרות:
 

 יום ד' 03.04.2019
 הצגת בוקר: חימום 08:00 – 09:45, תחרות 10:00.

 הצגת אחה"צ: חימום 16:00 – 17:00, טקס פתיחה 17:15, תחרות 17:30.

מ' פרפר 50  

מ' חופשי 400   
מ' חזה 50   

אישי-מ' מעורב 200   
 

 יום ה' 04.04.2019

 הצגת בוקר: חימום 08:00 – 09:10, תחרות 09:30.

 הצגת אחה"צ: חימום 16:00 – 17:15, תחרות 17:30.

מ' חופשי 50   
מ' גב 200   

מ' פרפר 100   
מ' חופשי נשים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 1,500   
מ' חופשי גברים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 800   

 
 יום ו' 05.04.2019

 הצגת בוקר: חימום 08:00-09:15, תחרות 09:30.

 הצגת אחה"צ: חימום 16:00-17:15, תחרות 17:30.

מ' פרפר 200   
מ' חזה 200   

מ' גב 100   
חופשי מ'  200               

 

 יום שבת 06.04.2019 

 הצגת בוקר: חימום 08:00-09:15, תחרות 09:30.

 הצגת אחה"צ: חימום 16:00-17:15, תחרות 17:30.

אישי-מ' מעורב 400   
מ' חופשי 100   

מ' חזה 100   
מ' גב 50   

מ' חופשי נשים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 800   
מהיר בערב)מ' חופשי גברים (גמר ישיר. מקצה  1,500   

 

 פרסים: 

בכל קבוצת גיל בנשים   בהתאם לניקוד הבינלאומיות  על פי תוצאה איכותית, /הראשונים ות /השחיינים לשלושת 

, 18, נערים גיל 14בנות עד גיל  , קדטיות16גיל החלוקה הבאה: קדטים בנים עד ובגברים יוענקו גביעים לפי 

.ומעלה 19מגיל  , ובוגריםומעלה   18, בוגרות מגיל 17נערות עד גיל   

 

 

 

 



 

 

 

 

 טבלת מינימום גברים
5200 משחים  4200  3200  2200/1200  בוגרים 

חופשי    50  0:30.50 0600:29.  0500:28.  27.5000:  0500:26.  
חופשי  100  1:04.50 .00301:0  .00101:0  00:59.00 00:58.00 
חופשי  200  2:16.50  .00402:1  02:11.00 02:07.00 .00402:0  
חופשי  400  4:51.00  04:48.00 04:40.00 04:35.00 04:30.00 
חופשי 800  09:10.00 09:10.00 09:10.00 09:10.00 09:10.00 

חופשי 1500  5.00317:  5.00317:  5.00317:  5.00317:  5.00317:  
גב     50  000:35.0  34.0000:  33.0000:  32.0000:  00:30.50 

גב   100  01:14.50  .00301:1  .00101:1  .00801:0  .00601:0  
גב   200  2:41.50 0 .00902:3  .00402:3  .00902:2  .00302:2  
חזה     50  0:39.000  00:38.00 00:36.50 00:35.00 00:34.50 

חזה   100  1:25.000  .50301:2  05.101:2  .00801:1  .00601:1  
חזה   200  003:01.0  .00802:5  .00502:5  .00802:4  .004202:  
פרפר     50  0:34.000  33.0000:  .00200:3  0500:30.  00:29.00 

פרפר   100  1:15.500  .00401:1  .001001:  .50701:0  00.401:0  
פרפר   200  8.5042:0  .00602:4  .004002:  .00402:3  .002802:  
מ.א.   200  2:39.500  .00702:3  .00302:3  .00902:2  .00502:2  
מ.א.   400  5:35.000  05:30.00 05:15.00 05:00.00 04:55.00 

 
 טבלת מינימום נשים

 
 
 

   
 
 
 
 

 בוגרות  2002/2003 2004 2005/2006 משחים
חופשי      50  .00300:3  .50200:3  00:30.80 00:30.50 

חופשי   100  .00201:1  .001001:  .50801:0  .50601:0  
חופשי   200  02:37.00 02:32.00 02:29.00 02:26.00 
חופשי   400  05:15.00 05:10.00 05:05.00 .0055:40  
חופשי   800  5.00010:  5.00010:  5.00010:  5.00010:  

חופשי 1500  19:30.00 19:30.00 19:30.00 19:30.00 

גב     50  .50800:3  05.700:3  .00700:3  05.500:3  
גב   100  .00201:2  .00901:1  .00701:1  .00501:1  
גב   200  .00302:5  02:48.00 02:45.00 .00302:4  
חזה     50  00.300:4  00.200:4  00.100:4  00:40.00 

חזה   100  .00301:3  .003101:  .00701:2  0001:24.  
חזה   200  03:12.00 03:08.00 03:05.00 03:00.00 
פרפר     50  00:37.00 00:36.20 00:35.50 .00400:3  

פרפר   100  .00401:2  .00101:2  .00901:1  .00601:1  
פרפר   200  .00602:5  .00202:5  02:46.00 02:42.00 
מ.א.   200  02:56.00 .00102:5  .00702:4  .00302:4  
מ.א.   400  06:00.00 05:50.00 05:45.00 05:40.00 


