
בקיבוץ והתחנך  גדל   ,  27.8.1970 ב  גדי  עין  בקיבוץ  נולד  אריה  בן  שרון 
בתחרויות התחרה  ואף  בשחייה  התאמן  לימים,  הבריכה.  את  מאד  ואהב 
יצא )היק”ל(  ללבנון,  לקישור  ביחידה  כחייל  הצבאי  שרותו  במהלך  רבות. 
חזרה בדרכם  מקומי.  חג  לכבוד  צד”ל  מכובדי  את  לבקר  ב-6.4.1992 
בחרה המשפחה  נהרג.  ושרון  המארב  מן  הפיקוד  אלוף  שיירת  הותקפה 
שרון. של  אהבותיו  שתי  שולבו  כך   – בקיבוץ  בשחייה  רב  בקרב  שרון  את  להנציח 

התחרות המתקיימת זו השנה ה -16, תתקיים בשישי שבת 7-8/4/2017  
בבריכת קיבוץ עין-גדי, בהשתתפות בכירי השחיינים בארץ. כבשנים הקודמות 
ומהנה. אטרקטיבית  תחרות  מבטיחים  המיקצים,  וסדר  התוכנית  הפרסים, 

הנכם מוזמנים לתחרות קרב-רב ספידו בשחייה, 
לזכר שרון בן-אריה ז”ל
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יום שבת 08.4.17יום שישי 07.4.17
09:45 - 9:00  חימום

50 חתירה בנות, בנים/מסטרס
400 חתירה בנות, בנים/מסטרס
100 מעורב בנות, בנים/מסטרס

שליחים-4X50 חופשי  מיקס 
לאגודות השחייה.  )שליחים ללא הפרדה 

בין קבוצות הגיל( לגילאי 11-20 בלבד
13:30    טכס סיום וארוחת צהריים

14:00   סיום משוער

10:00 -  9:00  חימום
50 פרפר בנות, בנים/מסטרס

50 גב בנות, בנים/מסטרס
200 חתירה בנות, בנים/מסטרס

הפסקה וארוחת צהרים
14:30     חימום

50 חזה בנות, בנים/מסטרס
100 חתירה בנות, בנים/מסטרס

קליניקת שחייה למאמנים ולמאסטרס  
בהדרכת קאיו קייביץ מאמן מרכז המחוננים בוינגיט

18:15 -  17:30  באולם קיבוץ עין גדי
19:00 -  18:15  בריכת שחייה עין גדי

)מחיר השתתפות 80 ש”ח, קיום הארוע תלוי 
במספר המשתתפים( * הרשמה באתר האירוע.

19:00     ארוחת ערב- במלונות/חדר אוכל קיבוץ עין גדי
20:00      טקס פתיחה . אולם “אבני” קיבוץ עין גדי. 

במעמד ראש המועצה תמר - מר’ דב ליטבינוף. 
יו”ר איגוד השחייה - מר סימון דוידסון.

נציגי משפחת שרון בו אריה ז”ל.
חלוקת מדליות מאה מ’ חתירה

                   מופע להקת 
                   שקטק קצב ותנועה.

תכנית קרב רב ספידו 2017

* הנהלת התחרות תדאג למנוחה בין סגנון לסגנון
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הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, כדי לייעל   . 1
      ולשמור על מקצועיות התחרות, בכפוף לתקנון איגוד השחייה וחוקת פינ”א.

ההרשמה פתוחה לשחיינים הרשומים כחוק באיגוד השחייה עם בדיקה רפואית בתוקף. 2
רצוי שכל שחיין ירשם לכל משחי ה-50 ו-ל-100 מעורב, תנתן אפשרות להרשם . 3

      למשחים נוספים בעלות של 20 ש”ח למשחה )אין הגבלה לכמות המשחים(
התחרות תנוהל ע”פ חוקת פינ”א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.. 4
שחייני המסטרס חייבים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט ובדיקה ארגומטרית. 5

     בתוקף לשנה מיום הבדיקה

גילאים:
• בנות 11 עד 13 )שנת 2004-2006(

• בוגרות מעל גיל 14 )שנת לידה עד 2003(- עד גיל 20
• בנים 13 עד 15 )שנת לידה 2002-2004(

• בוגרים מעל גיל 16 )שנת לידה עד 2001(- עד גיל 20
• מסטרס - ) חלוקת גילאים כל 5 שנים(- מגיל 21-25, ואילך

ניתן לשתף צעירים יותר במידה והיו בין מנצחי אליפות ישראל לחורף 2016/2017 )מקום 1 עד 5 לגילם(
סידור מסלולים ע”פ הרשמה. 

תקנון והרשמה:

סדר הרשמה:
 ornit@isr.org.il 1.  עד ליום שבת 01.04.17 בשעה 14:00 יש להעביר לאורנית מנהלת מדור רישום

באיגוד השחייה, על גבי קובץ הרשמה שישלח מהאיגוד את שמות השחיינים הנרשמים.
2.  התשלום - 150 ש”ח לשחיין לכל התחרות  ) 5 משחים ( תשלום זה כולל ארוחת צהריים אחת.

     את התשלום יש להביא בצ’ק לפקודת “בלונדה בע”מ” ביום התחרות. 
     מחיקות יתקבלו עד 04.04.17 בלבד.

3.  תינתן אפשרות לרכוש ארוחות צהריים במקום בתשלום 55 ש”ח.
4.  מגבלת הרשמה - הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המקדימים 

     להרשם בלבד, וזאת כדי לשמור על מקצועיות התחרות.
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כל קבוצה תדאג לשופט מוסמך ולשעון עצר.. 1
מנהלי האגודות שימו לב: עד 15 שחיינים - תלוש לארוחת צהרים )למאמן/למנהל(   . 2

      15-24  שחיינים נרשמים - 2 תלושים. 25 שחיינים ומעלה- 3 תלושים.
בנוסף במקום יפעל מזנון במחירים נמוכים / קיבוציים.. 3
4 . www.bdg-events.co.il לינה- אפשרויות לינה מגוונות באתר הקרב רב

הערות:

פרסים:
פרסי קרב רב “ספידו” מחושבים על פי כל משחי ה 50 מ’ וה 100 מעורב.• 
אלופי הבוגרים/ הבוגרות והמסטרס בקרב-רב וסגניהם יזכו בפרסים כספיים כמפורט:• 
מקום ראשון בניקוד הכללי - 750 ש”ח• 
מקום שני בניקוד הכללי - 500 ש”ח • 
מקום שלישי בניקוד הכללי - 250 ש”ח • 
אלופי ואלופות המסטרס )ללא קבוצות גיל, יזכו בפרסים הכספיים כנ”ל (• 
אלופי הנוער יזכו בפרסים מתנת המועצה האזורית תמר וספידו.• 
חולצות התחרות מתנת המועצה לכל משתתף.• 
גביע לשחיין עם התוצאה הטובה ביותר ע”פ ניקוד בין לאומי.• 
פרס לקבוצה רבת המשתתפים.• 
מדליות ל 3 הראשונים בכל משחה נוער, בוגרים ומאסטרס ) על פי קבוצות גיל (• 
תשורה לכל מאמן.• 

בהצלחה


