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  9201    35  –ה  תחרות "גביע האביב"הזמנה ל
   

כל שנה, אנו מתכבדים להזמינכם ליטול חלק ב"גביע בכמו 

  .ע"ש פרד כהן האביב" 

  השנה חוזרים למתכונת המוכרת,

  בריכה מחודשת בגבולות –ום שישי מרחקים ארוכים י

  במרכז ההידרותרפי שער הנגב. –יום שבת 

שנה לתחרות, בשבת בבריכה בשער הנגב יותקן  35לכבוד 

השעון האלקטרוני. אנו מזמינים אתכם לכבד את זכרו של 

פרד כהן מחלוצי הענף בנגב ולהשתתף אתנו בחגיגה 

  הדרומית ביישובי העוטף.

  
  
  
  



  
  כנית ולוח זמניםת

  
  :) גבולות( 10.05.2019ו' יום 

  14:00,  תחרות:  13:00חימום: 
  

                           בוגרים)וגרות/ב   ,13-15בנים  /(בנות  מ' מ.א. 400                
    )בוגרות, 13-15( בנות מ' חופשי  800                 
  ) בוגרים, 13-15מ' חופשי (בנים  1500                 

  
במשחים . אין הגבלת השתתפותביום ו'  המתקיימים  משחיםב הערה:

ות /שחייניםה/ בוגרים) ,  15קבוצות גיל ( עד  2 האלה התוצאות יופקו לפי
מקצה  ןיערכו לסירוגימשחי חופשי  . ים לפי זמן כניסהישובצו למשח

  בנים.ובנות 

 2006ו שחייניות/שחיינים מתחת לשנתון אין לשתף בהצגה ז.  
  

  :  שער הנגב)  –(מרכז הידרותרפי  11.05.2019 שבת  
  08:55 – 03:80 בנות חימוםהצגת הבוקר: 
  08:55-09:20חימום  בנים                         
   09:30תחרות                         

  
  בנות/בנים  10-  12גיל   מ' חופשי 200  

  בנות/בנים              13-  15גיל   מ' חופשי 200           
        מסטרס /בוגרות/בוגרים      מ' חופשי 200  
  בנות/בנים  10-  12גיל   מ' חזה 100  
  בנות/בנים  13-  15גיל   מ' חזה 200  
  מסטרס /בוגרות/בוגרים      מ' חזה 200  
  בנות/בנים  10-  12גיל   מ' פרפר   50  
  בנות/בנים  13-  15גיל   מ' פרפר 100  
     מסטרס/בוגרות/בוגרים       מ' פרפר 100  
  10-12מעורב מיקס גיל  4*50      

 
  

 ,  ניתן לעשות חצי שעה לאחר סיום הצגת הבוקרחימום  הצגת צהריים :
, זמן 14:30כשעה וחצי מסיום הצגת בוקר  לאחר הטקס  -תחרות 

  שוער.מ
  

  .פרחי אשכול ושער הנגב  אווה שלמשחה ר+  טקס 14:00
           

   :סדר משחים
  13-99מיקס מ' מעורב  4*50 

  בנות/ בנים  10-12גיל   מ' גב 100      
  בנות/ בנים  13-15גיל   מ' גב 200  

   מסטרס/בוגרות/ בוגרים      מ' גב 200     
  בנות/ בנים  10-12גיל   מ' חופשי 50     
  בנות/ בנים  13-15גיל   מ' חופשי 50     
  מסטרס /בוגרות/ בוגרים      מ' חופשי 50     

  בנות/ בנים  10-12גיל   מ' מ.א. 100      
  בנות/ בנים  13-15גיל   מ' מ.א. 200     
  מסטרס /בוגרות/ בוגרים       מ' מ.א. 200     
  
  



   בוגרים)/  15  /12רוגין בת / בן מכל קבוצת גיל: (לסי חופשי שליחים מ' 6*50
לא רשמי, ההרשמה תתבצע באמצעות מייל למדור רישום עם מספר הקבוצות משחה  

  במשחה זה.
  

  ) ניתן לשתף שחיינים צעירים  בקבוצת גיל בוגרת יותר. בלבד במשחה זה (               
  

   17:30סיום משוער  
  

  
  

  תקנון התחרות
  

ריית טרס רשאים להשתתף בתחרות לפי קטגוהערה: שחייני מאס
  בוגרים.

 ראל.חייה בישתקנון איגוד השבכפוף לעפ"י חוקת פינ"א ותתקיים התחרות  .1
שחיינים/ות, למעט משחי  3כל אגודה רשאית לשתף, בכל משחה אישי,  .2

אישי, בהם לא תהיה הגבלה. אגודה גדולה -מ' מעורב 400-מ' חופשי ו 800/1500
 4משחים אישיים, רשאית לרשום, לכל משחה אישי,  60-הרושמת יותר מ

  שחיינים/ות.
ך רק תוצאת קבוצה א' קבוצות, א 2ל אגודה רשאית לשתף במשחה שליחים כ .3

 תזכה בניקוד.
משחים  3-כל שחיין רשאי להשתתף, לכל היותר, ב -במשחי יום שבת בלבד  .4

  אין הגבלת השתתפות. –אישיים. במשחי יום שישי 
 x  50 6כל שחיין רשאי להתחרות בקבוצת הגיל אליה הוא שייך, מלבד משחה  .5

 פשי שליחים. (ניתן לעלות קבוצת גיל בלבד.)מ' חו
כל חריגה מתקנון התחרות, כולל החלפת שחיינים בלתי חוקית (שחיין השוחה  .6

במקום השחיין הרשום במשחה), תגרום לפסילתו ולהוצאת הקבוצה מטבלת 
 הניקוד הקבוצתי.

הלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים כלשהם בתוכנית הנ .7
 .בכפוף לתקנון איגוד השחייה  התחרות.

  
 01.04.2019הרשמה לתחרות תתבצע באמצעות פורטל האגודות מתאריך 

  .12:00בשעה  06.05.2019ותיסגר בתאריך  08:00בשעה 
ימו בתאריך ויסתי 13:00בשעה  06.05.2019אריך מחיקות מת

מחיקות והאגודות  תקבלולא י . לאחר מועד זה12:00בשעה  08.05.2019
  בו עבור המשחים.יחוי

 
  

  הרשמה-דמי
  למשחה שליחים.₪   45, ₪ 30 למשחה אישידמי הרשמה   
 העמותה לקידום שירותים חברתיים שער הנגב : את התשלום ( צ'ק לפקודת (

  יש להביא ביום התחרות.
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  קבוצתי: ניקוד
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 מקום
 9 7 6 5 4 3 2 1 ניקוד

  
 8השחיינים המהירים מכל אגודה יחשבו בניקוד הקבוצתי, במידה ודורגו בין  2רק 

  המקומות הראשונים.
  לשליחים יינתן ניקוד כפול.

  
  

  פרסים
  גביע האביב –קבוצתי  1מקום  

  פסלונים –קבוצתי  3- ו 2מקומות  

 3 ת הראשונים/ות בכל משחה יזכו למדליות.השחיינים/ו  

  פרס לשחיין/נית מצטיין/נת, בכל קבוצת גיל, יוענק עבור התוצאה האיכותית
 לאומית.-בטבלת הניקוד הבין

  למנצחים במשחים האישיים בנות/בנים בגיל הבוגרים יוענק 
  ₪  750פרס כספי על סך 

 2 לשחיין / שחיינית  פרסים מיוחדים למען עידוד השחיינים הצעירים יוענקו
 ). הפרסים ע"ש עליזה11-12(משחים  13-15חופשי גילאי  200שינצחו במשה ל 

 .ז"לרונטל  ואילן 
 .פרסים ותשורות נוספים לשחיינים מצטיינים, ככל שיתרמו 
  
  
  

  אגודה ₪  45ארוחת צהריים ניתן יהיה לרכוש במקום בעלות)
 .)נם למאמן/מנהלארוחות ארוחה חי 20שתזמין במרוכז תקבל על כל 

  ,לרשות המשתתפים יעמוד מזנון לקניית ארוחות קלות, משקאות, שלגונים
 חטיפים וכריכים. 

 .דוכן מכירת ציוד של חברת "טלי ספורט" יועמד לבאי התחרות 
 
  

  כתובות וטלפונים
  

  מנהלת    054-7919299           -קרן חן            

  מנהל    050-3601010אמיר כהן (פיש)          

   keren211@gmail.com  ,amir.fish1@gmail.com    - דואר אלקטרוני 
  
  

  2020להתראות בגביע האביב 

  
  


