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   2017 –אליפות החורף 'ספידו' לגילאים צעירים 
  

  מבנה האליפות:
לשחיינים העומדים  האליפות תתקיים בשני שלבים. במועדים המפורטים מטה יתקיימו משחי מוקדמות

המהירים ביותר בכל משחה אישי ושליחים,  20בבריכה הלאומית בחלוקה לשני אזורים.  במינימום המצורף
  מכל אגודה בשליחים), ישתתפו במשחי הגמר בהתאם למפורט בהמשך. (בהגבלה של קבוצה אחת

  
  גילאים

  2006/7שנתון   10/11גיל   :בנים  7/6200שנתון   10/11גיל    :בנות
  2005שנתון      12גיל        2005שנתון      12גיל      
  2004שנתון      13גיל        2004שנתון      13גיל      
   2003   שנתון    14גיל            

   מועדי האליפות
  :מוקדמות

  מסלולים), בתאריכים הבאים: 10מ',  25ינגייט (בריכת ו- , מכוןבבריכת השחייה הלאומיתהמוקדמות יערכו 
  

  מחוזות תיכון ודרום –  20.1.17יום שישי 
  מחוזות צפון, שפלה ויהודה –  21.1.17יום שבת 
  מחוזות צפון, שפלה ויהודה –  27.1.17יום שישי 
  מחוזות תיכון ודרום –  28.1.17יום שבת 

  

  :תוכנית המוקדמות
 .009:3, תחילת ההצגה הראשונה בשעה 0080:-09:15חימום בשעה  21.1.17ויום שבת  20.1.17יום שישי 

  15:00בשעה תחל  ההשנייההצגה 
  

  1הצגה מס' 
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים      חופשימ'  200  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים         פרפרמ'  100  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים   גבמ'  200  
                50X4 13-14/ בנים  12-13בנות   10-12/ בנים  10-11בנות   מ' חופשי  

  
  2הצגה מס' 
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11ות / בנים בנ    מ' חופשי  100  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות       מ' פרפר       200  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים     חזהמ'  100  

  
  50X4 13-14/ בנים  12-13בנות   10-12/ בנים  10-11בנות   מ' חופשי מיקס  

  
  מצא לנכון.יל המתאימה ובסדר שינים מקבוצת הגב 2- בנות ו 2ישחו  מיקס הערה: בכל קבוצת שליחים

  
. 009:3השלישית בשעה  תחילת ההצגה ,09:15-08:00. חימום בשעה  28.1.17ויום שבת  27.1.17יום שישי 

  15:00בשעה ההצגה הרביעית 
  3הצגה מס' 
  14בנים   13בנות / בנים        12בנים /בנות  10-11בנות / בנים        גבמ'  100  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים       חזהמ'  200  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות             מ.א.מ'  400  

  
  

  4הצגה מס' 
  14ים בנ  13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11נות / בנים ב        מ.א.מ'  200  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים     חופשימ'  50  

  
  50X4  '13-14/ בנים  12-13בנות     10-12/ בנים  10-11בנות   מעורבמ  

  
  14בנים   13בנות / בנים        12בנות/בנים   10-11בנות / בנים        מ' חופשי 400  
              

  
  

  22.2.17-20יעי רב-ימים שני :תחרות הגמר
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  .מסלולים) 10מ',  25ינגייט (בריכת ו- מכון בריכה הלאומית,ה :מקום האליפות
  אליפות התכנית 

  

  20.2.17 שנייום 
  .00:61תחרות בשעה  . 14:45בשעה  להצגה זווהגשת רשימות שליחים  גמר מחיקות ,חימום – אחה"צהצגת 

  
  

  10-11בנים    מ' חופשי                    בנות /  400                           
  12                   בנים                   מ' חופשי  400                                

  
  12      בנות   אישי-מעורבמ'  400    
  13  בנים  בנות  /  אישי-מ' מעורב 400    

  14  בנים    אישי-מ' מעורב 400           
  

    50X4  '10-12/ בנים  10-11בנות   חופשי מ  
    50X4  '13-14/ בנים  12-13בנות   חופשי מ  

  
  

  אחר תום המקצה האחרון של הצגה זו.דקות ל 5 עד :21.2לישי של יום ש בוקרגמר מחיקות להצגת 
  21.2.17 שלישייום 

  09:30תחרות בשעה  . 08:15ם חימו – בוקרהצגת 
  

  11  בנים  /   בנות    מ' חופשי 200    
  12  בנים   / בנות     מ' חופשי 200    
  13  בנים   / בנות     מ' חופשי 200    
  14  בנים                 מ' חופשי 200    

  
  11  בנים   / בנות     מ' פרפר 100    
  12  בנים   / בנות     מ' פרפר 100    
  13  בנים   / בנות     מ' פרפר 100    

  14  בנים                 מ' פרפר  100      
  

  11  בנים   / בנות     מ' גב    200    
  12  בנים   / בנות     מ' גב 200    
  13  בנים   / בנות     מ' גב 200    

  14  בנים                 מ' גב 200     
  
  

דקות לאחר תום המקצה  5 עד :21.2 של יום שלישי אחה"צלהצגת שת רשימות שליחים והגגמר מחיקות 
  האחרון של הצגה זו.

  
  .17:00בשעה תחרות  .15:45 חימום – אחה"צהצגת 

  11  בנים   / בנות     מ' חופשי   100    
  12  בנים   / בנות     מ' חופשי 100    
  13  בנים   / בנות     מ' חופשי 100    

  14  בנים                 מ' חופשי 100     
  

  12    בנות    מ' פרפר 200    
  13  בנים   / בנות     מ' פרפר 200    
  14  בנים                 מ' פרפר 200    

  
  11  בנים   / בנות     מ' חזה    100    
  12  בנים   / בנות     מ' חזה 100    
  13  בנים   / בנות     מ' חזה 100    
  14  בנים                 מ' חזה 100    

  
    50X4  '10-12בנים  + 10-11נות ב  מיקס ופשיחמ  
    50X4  '13-14בנים  + 12-13בנות   מיקס חופשימ  
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  מצא לנכון.ים מקבוצת הגיל המתאימה ובסדר שינב 2-בנות ו 2בכל קבוצת שליחים ישחו : הערה

  
  דקות לאחר תום המקצה האחרון של הצגה זו. 5 עד :22.2רביעי של יום  בוקרגמר מחיקות להצגת 

  
  22.2.17 יעירביום 

  
  09:30. תחרות בשעה 08:15 חימום – בוקר הצגת 

  
  11  בנים   / בנות     גבמ'  100    
  12  בנים   / בנות     גבמ'  100    
  13  בנים   / בנות     גבמ'  100    

  14  בנים                 גבמ'  100           
  

     10-11   ות / בניםבנ        מ' חזה               200                           
  12        בנות / בנים                       מ' חזה 200                           

      13         בנים /בנות                       החזמ'  200                           
   14                    בנים                     מ' חזה  200                           

  
  12                   בנות                    מ' חופשי 400                           

  13  בנים   /  בנות    מ' חופשי  400                                
  14  בנים                 מ' חופשי 400          
  

                  
  

דקות לאחר תום המקצה האחרון  5 עד של יום רביעי:אחה"צ להצגת והגשת רשימות שליחים  גמר מחיקות
  של הצגה זו.

  
  .17:00. תחרות בשעה 15:45חימום – אחה"צ הצגת

  
  11  בנים   / בנות     מ' מ.א.    200    
  12  בנים   / בנות     מ' מ.א. 200    
  13  בנים   / בנות     מ' מ.א. 200    

  14  בנים                 מ' מ.א. 200           
  

   11  בנים   / בנות     מ' חופשי      50    
  12  בנים   / בנות     מ' חופשי   50    
  13  בנים   / בנות     מ' חופשי   50    

  14  בנים                 מ' חופשי    50           
  

    50X4  '10-12/ בנים  10-11נות ב    מעורבמ  
      50X4 13-14/  בנים   12-13בנות     מ' מעורב   
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  האליפות וראות ונוהליה
  
 חריגה מהתקנון מהווהותקנון איגוד השחייה בישראל. פינ"א תתנהל עפ"י חוקת  , על כל שלביה,האליפות  )א

  הפרת משמעת והאגודה ו/או השחיין יעמדו לדין.
  
רשאים להשתתף שחיינים/ות אשר ירשמו כחוק (כולל הצגת בדיקה רפואית) באליפות ובמוקדמות   )ב

   . לאחר מועד זה לא תתקבל הרשמת שחיינים לתחרות זו.1.1.17 ראשון באיגוד השחייה עד ליום
 . המצורפת להוראות אלו לאזוריםחלוקה התהיה עפ"י  במוקדמותהשתתפות האגודות   )ג

 :הצפוןאגודות אזור 
נצרת הפועל גליל עליון, הפועל בית איל, הפועל עמק יזרעאל, הפועל מ.א משגב, פועל ההפועל ק. טבעון, 

 מכבי נהריה, הפועל קריית אתא, מכבי חיפה, מכבי קריית ביאליק, הפועל קאנטרי כפר , מכבי סחנין,עילית
  הפועל עירוני כסרא סמיעורדים, 
  :תיכון אזור אגודות

על פליפר חדרה, הפו הפועל  אולימפ נתניה, הפועל דולפין נתניה,הפועל  , הפועל כפר סבא/בית ברל, הפועל עמק חפר
ה, ספורטן פתח תקווה, הפועל פתח תקוובני הרצליה, מכבי קריית אונו,  ,איאן קלנסוואה , הפועל עירוני הוד השרון

  אביב-, מכבי תלרעננהעוצמה  הפועל גבעתיים, ע.ל.ה 
  :אגודות אזור השפלה

ארק המים יבנה, מכבי כפר המכביה, מכבי וייסגל רחובות, מכבי ראשון פים, הפועל חולון, הפועל -הפועל בת
  לציון, הפועל באר טוביה, הפועל גדרות

  :אגודות אזור יהודה
מכבי שוהם, מכבי מעלה אדומים, מכבי עמותת שחיה הפועל ירושלים, ירושלים רבתי, הפועל בית שמש, 

  פארק המים רעות
  :דרום אזור אגודות

כבי מגב, הפועל עומר, הפועל אילת, הפועל ג'מים אילת, הפועל באר שבע, אס"א באר שבע, הפועל ערד, הפועל שחייני הנ
  הפועל אשכול. הפועל נס ציונה דרום ,אשדוד, הפועל רמת הנגב, הפועל דולפין נתניה 

  
, ינגייט, בתנאים אחידים לכל האגודותו- מכוןב תהלאומי בבריכה, כאמור, התחרויות המוקדמות יערכו  )ד

ם ושחרור מחצית הבריכה שאינה מיועדת לתחרות, תשמש לחימו ובהתאם ללוח הזמנים המופיע לעיל.
  בין ההצגות. בכל שעות התחרות וההפסקות

  התחרויות המוקדמות יערכו לפי סדר משחים קבוע מראש ואין לסטות ממנו.  )ה
   יבים להחזיר בדוא"ל שישלח לאגודות, אותו חימיוחד קסל קובץ אגבי -ההרשמה למוקדמות תתבצע על  )ו

   .0021:בשעה  1.1751.ראשון וזאת לא יאוחר מיום  july@isr.org.il  שמהלמייל שממנו התקבלה ההר
משחה ול₪  10 -משחה אישי עבור  .וםבהתאם לתקנון התשלומים, ההשתתפות במוקדמות כרוכה בתשל  )ז

  השתתפות בתחרות הגמר.הגם עבור  יהיהתשלום זהה ש"ח.  25 -קבוצתי 
לישי שתתפרסם באתר האיגוד רשימת העולים לגמר, לכל המאוחר ביום  בתום תחרויות המוקדמות  )ח

07.02.2017.  
  
עד ליום ייל שממנו נשלחה ההרשמה לתחרות מייל בלבד למבניתן לבצע לדפי העולים לגמר  מחיקות בלבד   )ט

 מחיקות לאחר מועד זה לא יתקבלו  .12:00בשעה  2.1761. חמישי
  

   :גמרמוקדמות והתחרות ה  )י
  

  השחיינים/ות יעפילו לתחרות הגמר עפ"י הישגיהם/ן בתחרויות המוקדמות כדלקמן:
  

השחיינים/ות ו/או הקבוצות אשר השיגו  20יעפילו לגמר  בכל המשחים האישיים ובמשחי השליחים  )יא
 מקצים) 2 , לכל היותר,וקדמות את התוצאות הטובות ביותר, מבין כל האזורים (בכל משחה יתקיימובמ

  .השליחים) למשחי(אין מינימום  שבהמשך ז'יובתנאי שעמדו בתנאי המינימום המופיעים בסעיף 
  

הם תהיה ) יהיו מיועדים לזינוקים וספרינטים בלבד והשחייה ב9- ו 0בעת החימום, המסלולים הקיצוניים (  )יב
חיות אלה יבוצעו ע"י הנ קצב. למדידות 8מיועד לזינוקים בגב ומסלול  2בנוסף, וכחידוש מסלול כיוונית. -חד

 דקות מתחילת החימום. 30מנהל התחרות 
 

על אי ₪  100והאגודה תכנס ב שחיין אשר לא יתייצב במועד לדוכן המנצחים, לא יקבל את המדליה  )יג
  . הופעתו

ו, רויות המוקדמות, אלא במקרים חריגים שיועברו מראש בכתב בלבד ויאושרלא יאושרו השלמות בתח  )יד
 אורנית לוי. –לדי מדור הרישום אף הן, בכתב 
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ממנו למייל ש השלמה לדתיים בלבד בתחרויות המוקדמות יש להגיש בקשה מראש ובכתב בלבד למשחי  )טו
, אף הן, בכתב ע"י והן יאושרו 7.1.20151עד לתאריך  isr.org.iljuly@ ההרשמה קיבלתם את קובץ 

 מדור רישום. תמנהל
  

ז' יעל אגודות ששחייניהם/שחייניותיהן לא יעמדו במוקדמות בתנאי המינימום, כמפורטים בסעיף   )טז
 .₪ 50שבהמשך, יוטל קנס בשיעור 

  
  

  
  
  
  

 זמני המינימום בתחרויות המוקדמות  )יז
 

  14  13  12  10/11  מישחים

    00:35.50  00:37.50  00:40.00  חופשי מ' 50 –בנות 
    01:22.00  01:25.00  01:30.00  מ' חופשי 100 –בנות 
    02:50.00  03:00.00  03:10.00  מ' חופשי 200 –בנות 
    05:45.00  06:00.00  06:20.00  מ' חופשי 400 –בנות 
    01:35.00  01:40.00  01:45.00  מ' גב 100 –בנות 
    03:10.00  03:20.00  03:30.00  מ' גב 200 –בנות 
    01:45.00  01:50.00  01:55.00  מ' חזה 100 –בנות 
    03:30.00  03:40.00  03:50.00  מ' חזה 200 –בנות 
    01:40.00  01:45.00  01:50.00  מ' פרפר 100 –בנות 
    03:20.00  03:40.00    מ' פרפר 200 –בנות 
    03:15.00  03:20.00  03:30.00  מ' מ.א. 200 –בנות 
    06:20.00  06:40.00    מ' מ.א. 400 –בנות 

          

  00:33.00  00:34.00  00:35.50  00:37.50  מ' חופשי 50 –בנים 
  01:14.00  01:17.00  01:20.00  01:25.00  מ' חופשי 100 –בנים 
  02:35.00  02:45.00  02:55.00  03:05.00  מ' חופשי 200 –בנים 
  05:15.00  05:35.00  05:50.00  06:10.00  מ' חופשי 400 –בנים 
  01:25.00  01:30.00  01:35.00  01:40.00  מ' גב 100 –בנים 
  03:00.00  03:00.00  03:15.00  03:25.00  מ' גב 200 –בנים 
  01:35.00  01:40.00  01:45.00  01:50.00  מ' חזה 100 –בנים 
  03:15.00  03:25.00  03:35.00  03:45.00  מ' חזה 200 –בנים 
  01:30.00  01:35.00  01:40.00  01:45.00  מ' פרפר 100 –בנים 
  03:10.00  03:30.00      מ' פרפר 200 –בנים 
  02:55.00  03:05.00  03:15.00  03:25.00  מ' מ.א. 200 –בנים 
  05:50.00  06:10.00      מ' מ.א. 400 –בנים 

  
   :הגבלת השתתפות

  אישיים. משחים 4כל שחיין/ית רשאי/ת להשתתף עד וכולל   )יח
  

  בלבד. 1בוצת שליחים קקדמות לשתף במוכל אגודה רשאית   )יט
ההרשמה השמית למשחה גמר יתנהל כדלקמן: הרישום השמי למשחי השליחים במוקדמות כמו גם ב  )כ

הבא למשחה השליחים רשמה ה י האגודות בזמן החימום. "בהצגה הראשונה תתבצע ע ראשוןה השליחים
רשימות שמיות שלא תהייה עם תום ההצגה הקודמת לו. שינוי שמות וסדר שוחים עד שעה לפני המשחה. 

 .קת הקבוצהיגיעו בזמן יגרמו למחי
  

 ש"ח.100- שחיין שלא יתייצב למשחה/ו/או לא התייצב בזמן האגודה תיקנס ב  )כא
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לא תותר השחייה עם  22.11.16בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית מיום ג'   )כב
אנו מבקשים מהמאמנים לכבד  .בגדי ים תחרותיים לכל קבוצות הגיל והמין

                  החלטה זו!
  

   :ניקוד קבוצתי
וים גמר ומיקצי התחרות המה 2האישיים, עבור  מהמשחיםבכל אחד  ניקוד קבוצתי ןיינתבתחרות הגמר   )כג

  לפי המפתח הבא: ישיר,
  

  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  מקום
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ניקוד

                      

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  מקום
  35  30  26  24  22  20  18  16  14  12  ניקוד

  
  ינתן ניקוד כפול.י וים גמר ישיר,והמה המקצים 2, עבור השליחים ממשחיל אחד בכ

  
  

   :פרסים
בתחרות יוענקו  וים גמר ישיר,והתחרות המה מקצי 2, עבור לשלושת השחיינים הראשונים בכל משחה  )כד

  מדליות.הגמר 
  

  גביעים. עפ"י הדירוג: בנים, בנות וכללי יוענקוהגמר לשלוש האגודות המצטיינות באליפות   )כה
  

  יוענקו גביעים, לפי המפתח:בתחרות הגמר לשחיינים/ות מצטיינים/ות בכל קבוצת גיל   )כו
  

  עבור שיא גילאים למשחה (כולל הניקוד עבור מדליית הזהב)  -נק'   13  
  בור השוואת שיא גילאים למשחה (כולל הניקוד עבור מדליית הזהב)ע -נק'    8

  עבור מדליית זהב  -נק'     5  
  ףעבור מדליית כס  -נק'     3  
  בור מדליית ארדע  -נק'     2  
  עבור מקום רביעי  -'  קנ   1  

  
במקרה של שיוויון נקודות, הגביע יוענק לשחיין/ית אשר קבע/ה את התוצאה הטובה ביותר לפי טבלת   

   לאומי, לבריכות קצרות.-הניקוד הבין
  

  , ו/או במשחה שליחים.לא ינתן ניקוד אישי עבור הישג שנקבע בקטע של משחה  
  
  
  

  בהצלחה לכולנו!
  

  


