
עיריית נתניה

שמריהו נאבל  ז"ל
1919-2018

מאבות ענף השחייה בישראל, עלה לארץ כנער בשנת 1939 והחל דרכו בחינוך דורות של ספורטאים בענפים מגוונים. 
את ראשית דרכו המקצועית עשה בהקמת מפעלי ספורט ומפגנים המוניים בעמק הירדן והיה מהוגי, 

יוזמי ומארגני צליחת הכנרת. 
הדריך את קורס מאמני השחייה הראשון במכון וינגייט ובמשך 25 שנים נמנה על סגל ההוראה של המכללה.
לימים הקים עם חברים לדרך את מועדון שחייה 'הפועל אביחיל' אשר הפך למועדון שחייה 'הפועל נתניה', 

בו אימן אלפי שחיינים במשך 30 שנה, עד הגיעו לגיל 83, כשרבים מהם זוכים להישגים ברמה הארצית. 
גידל דורות של שחיינים והכשיר עשרות מאמנים ומנהלים בתחומי הספורט. 

נחשב לאחד המאמנים הטובים והקשוחים ביותר בכל הזמנים, כאבא וכסבא של האלופים, 
כמאמן מיתולוגי רב פעלים אשר הקנה לחניכיו ערכים לחיים.
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עיריית נתניה

תכנית התחרות  
הצגה 1 – 8.02.19

תחילת חימום - 08:00 
תחילת תחרות - 09:30

400 מעורב אישי
100 פרפר

200 חופשי
50 גב

הצגה 2 – 8.02.19
תחילת חימום - 15:00

טכס פתיחה -"הילדים של שמריהו" - 16:00
משחה דגיגי נתניה

תחילת תחרות - 16:15
100 חזה

800 חופשי נשים - מקצה מהיר
200 גב

100 חופשי
800 חופשי נשים - מקצים איטיים

50 פרפר

הצגה 3 – 9.02.19
תחילת חימום - 08:00 
תחילת תחרות - 09:30

400 חופשי
200 פרפר

200 מעורב
50 חזה

הצגה 4 – 9.02.19
תחילת חימום - 15:00
תחילת תחרות - 16:00

1500 חופשי גברים - מקצה מהיר
200 חזה

100 גב
1500 חופשי גברים - מקצים איטיים

50 חופשי

כללי: התחרות הנה תחרות רשמית של איגוד השחייה ופתוחה להרשמה לשחיינים
לתקנון  ובכפוף  פינ"א  חוקת  על-פי  תתנהל  התחרות  בלבד.  השחייה  באיגוד  הרשומים 

איגוד השחייה.
קבוצות גיל: בנות – 10 – 14 , 15 ומעלה. בנים – 10 – 15, 16 ומעלה. כל משחי התחרות 

יתנהלו כמשחי גמר ישירים.
הרשמה לתחרות: תתבצע באמצעות פורטל האגודות האינטרנטי. היא תפתח

ב 10.01.19 בשעה 08:00 ותיסגר ב 3.02.19 בשעה 12:00. תחילת מחיקות ב 3.02.19 
בשעה 14:00 וגמר מחיקות ב 6.02.19 בשעה 14:00. לאחר גמר המחיקות לא תתאפשר 

מחיקה מלבד במקרה של המצאת טופס מחלה אותו יש להעביר
למייל: dolphinenetanya@gmail.com אין הגבלה במספר משחיים לשחיין.

אין זמני מינימום בתחרות. במשחי 400 מעורב, 800/1500 חופשי יתקיימו עד 3 מקצים 
לכל משחה בקבוצת גיל כללית.

דמי רישום: 30 ₪ עבור כל זינוק. שחיין אשר ישלם עבור 4 זינוקים יהיה פטור מתשלום 
עבור כל זינוק נוסף. במקרה של אי התייצבות למשחה תחויב האגודה בקנס בסך 50 ₪.

פרסים: לשחיינים אשר יזכו בשלושת המקומות הראשונים בכל קבוצת גיל יוענקו
מדליות זהב, כסף וארד. בכל הצגה יתקיימו 3 משחיי פרס מיוחדים אשר יוכרזו במהלך 

התחרות ובהם תעניק "ארנה" ישראל פרסים יקרי ערך לשחיינים.
בעלי  ההישגים  עם  והשחייניות  השחיינים  שלושת  המצטיינים:  לשחיינים  פרסים 
 ,₪  1.500 של  בסך  "ארנה"  בחנות  קניה  בשוברי  יזכו  ביותר  הגבוה  הבינלאומי  הניקוד 

1.000 ₪ ו 500 ₪ בהתאם.
יוקרתיות לשחיין  – חליפות שחייה  ישראל תעניק פרס מיוחד  "ארנה”   : תחרות 500+ 
והשחיינית בקבוצה הבוגרת אשר ישפרו את שיאם האישי בחישוב מצרפי של 2 משחים, 

באחוז הגבוה ביותר.
בבריכה  ארנה  בחנות   ₪  1.000 בסך  קניה  שובר   - מיוחד  פרס  תעניק  נאבל  משפחת 
הלאומית  - לשחיין והשחיינית בקבוצה הצעירה  אשר ישפרו את שיאם האישי בחישוב 

מצרפי של 2 משחים, באחוז הגבוה ביותר.
תנאי עיקרי לקבלת הפרס הנו שהישג השיא יהיה בעל ניקוד בינלאומי גבוה מ 600

נקודות בקבוצת הבוגרים ו 500 נקודות בקבוצה הצעירה.
שונות: ההצבות למשחים יתבצעו על-פי זמני ההרשמה. הנהלת התחרות רשאית

מועיל  לה  יראה  שהדבר  ככל  השחייה  איגוד  לתקנון  בכפוף  התחרות  סדרי  את  לשנות 
לטובת קיום התחרות.

על כל אגודה להביא עמה לתחרות שופט שחייה שאת שמו יש לשלוח עד שבוע לפני 
 finklero@gmail.com התחרות למתאמת  השופטים גב. ריקה פינקלר במייל


