
 

 

 
 
 

 אליפות ישראל בתרגילי חובה ורשות 
 2019בשחייה אומנותית לשנת  

 
 מקום ומועדים

 נפרד כמפורטובמקום )תרגילי חובה ילדות וקומן במועד  בבריכה הלאומית מכון וינגייט, נתניה. 6-7.6.2019שישי -יום חמישי
 (בלוח הזמנים

 
 גיל ההשתתפות 

 ומעלה. 2004ולו ודואט הגיל מוגבל לשנתונים .  בתרגילי חובה סללא הגבלת גיל –בוגרות 
 2004-2001בתרגילי חובה סולו ודואט הגיל מוגבל לשנתונים  וצעירות יותר. 2001שנת לידה -נערות 
 וצעירות יותר  2004 –קומן 

 וצעירות יותר   2007 –ילדות 
 

        
 הגבלת ההשתתפות

 אישרבאליפות 
. יודגש שאליפות ישראל מיועדת לספורטאיות ברמה גבוהה את איכות התחרות רשאיות להשתתף שחייניות שרמתן תואמתל 

  לגילן. ספורטאיות אחרות ובכל הרמות מוזמנות ליטול חלק בגאלה המהווה גם תחרות רשמית. 
 .מאגודה  2מקסימום קומן ובקטגורית ילדות תרגילי סולו ודואט בקטגורית 

יות להשתתף בתחרות הדואט רק בביצוע אחיד לפי התרגיל הקבוצתי של אהספורטאיות השייכות לנבחרת ישראל רש 10
 הנבחרת. 

 
  זכאות השתתפות

 שחייניות עם בדיקה רפואית בתוקף והרשומות כחוק באיגוד השחייה.
 

 הרשמה לתחרות :

                

  ההרשמה לתחרות תתקיים דרך פורטל האגודות האינטרנטי: 

 .12:00בשעה   30.5.2019ריך עד לתא,  7.5.19פתיחת הרשמה 

  במקביל לרשום בפורטל ,יש להירשם באמצעות קובץ הרשמה המצורף )חובה להתייחס לכל שדות חובה

  orly@isr.org.il המסומנים בתוך הקובץ(. את הקובץ יש להחזיר באימייל בלבד:

  3יש להעביר באימייל את המוסיקה בפורמט  16:00בשעה  2.6.2019המועד האחרון להעברת מוסיקה: יוםMP 

 בלבד.              

 
 לשחיינית, לכל קפיצה. 0₪51התשלום יהיה  3.6.2019ועד   30.5.2019 -לאחר  ה :רישום מאוחר

 
 הגרלת סדר המשתתפות

 12:00בשעה  4.6.19ההגרלה תתקיים ביום ג' 
  

 דמי השתתפות

 "ח למשתתפת.ש 10 –תרגילי סולו 
 ש"ח לכל צמד. 15 –תרגילי דואט 

 ש"ח לקבוצה. 30 –תרגיל קבוצתי 
 

 ציון למשתתפות

  .בתרגילי רשות 100%הציון יהיה על בסיס ובוגרות בקטגורית נערות 

 רשות בתרגילי -100% ו חובה בתרגילי 100% בסיס על יהיה הציון וצעירות קדטיות בקטגוריות
 

 פורטאיות תהינה רשומות לקבוצת גילן בלבד ותקבלנה פרסים לפי קבוצת הגיל אליהן הן שייכות.בתחרות בילדות והקומן הס
ספורטאיות בגילאים המתאימים בוגרות בתחרות הנערות והבוגרות רשאיות להשתתף בתרגילי החובה הסולו והדואט אך ורק 

 שולב אין הגבלת גיל למשתתפות.. בתרגיל קבוצתי ומ2004-2001ובוגרות יותר ונערות ילידות  2004ילידות 
 ספורטאית או יותר שהן בגיל נוער הציון שלהן יחשב גם לגיל בוגרות. 

ר.בתרגיל קבוצתי ותרגיל משולב לקבוצת גיל נערות תחשב קבוצה שכל הבנות בגיל נערות וצעירות יותיובהר ש  
ו לקומן רשאיות ליטול חלק גם בתחרות הקבוצתית וצעירות יותר הנוטלות חלק בתחרות הקבוצתית לילדות א 2004בנות ילידות 

ל הקבוצתי והתרגיל המשולב של ילדות וקומן נערך ביום אחר מאשר ירג)תרגיל קבוצתי או משולב( לנערות / בוגרות. מסיבה זו הת
רגיל המקביל לנערות ולבוגרות.תה  

  . 
 
 
 
 

mailto:orly@isr.org.il


 

 

 
 

 משך הזמן של תרגילי רשות 

 לפי חוקת פינ"א -אורך זמן של תרגילי רשות  
 
 

 פרסים

סולו, דואט, קבוצתי  חובה,בכל קטגורית גיל ) נערות , בוגרות ( ובכל אחד מהתרגילים ) 1-3מדליות יוענקו למקומות 
 וקומבינה( .

ל ת מצטיינות בגיל ילדות ובגי, לאגודות הניקוד לאגודה מצטיינת לבוגרותגביעים יוענקו לשלושת האגודות המצטיינות ע"פ טבל
 קומן 

 
 ניקוד קבוצתי

 

 .2019הניקוד לאגודות, יקבע עפ"י טבלת הניקוד המצ"ב, אשר ייחשב בתוצאה הסופית בניקוד האגודות באליפות ישראל קיץ 
 
 
 

 טבלת הניקוד לאגודות:

 

 קבוצתי דואט סולו תרגילי חובה מקום

1 9 9 12 18 

2 7 7 10 14 

3 6 6 8 12 

4 5 5 6 10 

5 4 4 4 8 

6 3 3 3 6 

7 2 2 2 4 

8 1 1 1 2 

 
 :לניקוד הכללי בבוגרות יילקחו בחשבון

 
סולו 2  
דואט 2  
קבוצתי 1  
משולב 1  

שחייניות הראשונות בדירוג תרגילי חובה מכל האגודות המשתתפות. 10  
 

אל בתרגילי חובה ורשות אליפות ישרוגילים טכניים פות ישראל חורף בתרהתוצאות אלי יחושב בחיבורלבוגורת  הניקוד האגודתי
.לבוגרות   

  



 

 

 
 
 
 וכנית האליפות :ת
 

 :בריכת בית טיילור בירושלים )תרגילי חובה לגילאי ילדות וקומן( 24.5.19יום שישי 
 

 חימום ילדות 12:00-12:45
 106+301תחרות תרגילי חובה ילדות , תרגילים  13:00-14:00
 חימום קומן  14:00-14:45
  423+143תחרות תרגילי חובה קומן , תרגילים  15:00-16:00

 
 :.196.6יום חמישי 

 חימום תרגילי סולו לכל הגילאים     9:00-10:00
 8-12תחרות תרגילי סולו גילאים   10:00-11:00
 ,נערות ובוגרות 13-15תחרות תרגילי סולו גילאים   11:00-12:30

 סולו  חלוקת מדליות לתרגילי            12:45
 הפסקה   13:00-14:00
 13-15,  8-12חימום תרגיל קבוצתי גילאים  14:00-15:00
  13-15, 8-12תחרות תרגיל קבוצתי גילאים  15:00-16:00
 נערות ובוגרות גילאים  משולבחימום תרגיל  16:30-17:15

 טקס פתיחה            17:30
 ות נערות ובוגר משולבתחרות תרגיל  18:00-18:45

 טקס חלוקת מדליות            19:00
 
 
 

 :7.6.19יום שישי 

 חימום תרגילי חובה נערות ובוגרות  9:00-9:30
 i 308+ g 355תחרות תרגילי חובה נערות ובוגרות , תרגילים   9:45-10:15

 חימום תרגילי דואט לכל הגילאים  10:30- 09:30
 8-12תחרות תרגילי דואט גילאים  10:30-11:30
 , נערות ובוגרות 13-15תחרות תרגילי דואט גילאים  11:30-12:45

 טקס מדליות לתרגילי דואט             13:00
 הפסקה    13:00-14:00
  ילדות וקומן משולבחימום תרגיל  14:00-15:00
 ילדות וקומן  משולבתחרות תרגיל  15:00-15:45
 חימום תרגיל קבוצתי נערות ובוגרות  16:00-16:45
 תחרות תרגיל קבוצתי נערות ובוגרות  16:45-17:30

17:30           : GALA ימסרו בנפרד. ילגתרגיל המוני בהשתתפות ספורטאיות בכל הרמות. פרטים על התר 
 טקס חלוקת מדליות            17:45

 
 

 שיפוט:

 .חובה על השופטים להופיע ולשפוט בביגוד לבן ) עפ"י קוד אתי לשופטות(
 

 התחרות שמורה הזכות לשנות את לוחות הזמנים, בהתאם לנתוני ההרשמה. להנהלת
 בכפוף לתקנון של איגוד השחייה.

 
 התחרות כפופה ובהתאם לתקנון איגוד השחייה וחוקת פינ"א.

 
 

 ב ה צ ל ח ה !


