
תחרות שיאי בריכה  
פארק המים רעות 

24.5.19יום שישי



תוכנית התחרות 
חלק א' - פתוח

בנות גילאי 10-14, בנים גילאי 10-15 חלק ב' - צעירים   

יום שישי 24.5 
11:00 חימום  |  11:45 תחרות  |  14:45  סיום

400 חופשי (3 מקצי לבנות, 3 לבנים)
200 פרפר ( 3 מקצים לבנות, 3 לבנים)

200 גב ( 4 מקצי בנות, 4 מקצי בנים)
400 מ.א. ( 2 מקצי בנות, 2 מקצי בנים)
200 חזה ( 3 מקצי בנות, 3 מקצי בנים)

200 חופשי ( 5 מקצי בנות, 5 מקצי בנים)
200 מ.א.  ( 4 מקצי בנות, 4 מקצי בנים)

תקנון
-  התחרות תתנהל בכפוף לחוקת פינ"א ותקנון איגוד השחייה.

- התחרות פתוחה לכל אגודות השחיה בישראל.
-  ההרשמה לתחרות פתוחה אך ורק לשחיינים הרשומים כחוק באיגוד השחייה 

בישראל.
-  חלק' א' פתוח לכל הגילאי (שנתון 2009 וגדולים יותר)- אך יש לעמוד בזמן 

המינימום לתחרות לפי הטבלה המצורפת. 
-  השתתפות בתחרות מותרת לשחיינים/ות אשר נרשמו לתחרות דרך פורטל 

האגודות האינטרנטי בלבד.
- אין הגבלת משחים בתחרות.

-  כל מינמום מוכח מאפשר כניסה במשחה נוסף (גם ללא קריטריון). קריטריון ניתן 
לקבוע בבריכה קצרה/ ארוכה בשנה האחרונה. השחיינים יסודרו לפי השיטה 

הבאה (וזאת רק עד למספר המקצים המירבי שנקבע בתקנון):
א. שחיינים העומדים במינימום בבריכה קצרה. 

ב.  שחיינים העומדים במינימום בבריכה ארוכה (ירשמו עם זמניהם בבריכה ארוכה, 
יש להעביר צילום מהפורטל או SWIMRANKING המאשר את הזמן בבריכה 

ארוכה למנהל התחרות)
ג.  שחיינים ללא מינימום שזכאים למשחה בונוס (ירשמו עם זמן הכניסה שלהם) 

NT שזכאים למשחה בונוס ירשמו כמובן , NT ד. שחיינים
ה. שחיינים ללא מינימום לתחרות - שירשמו למשחה בודד בתחרות 

-  ההרשמה לתחרות תפתח בתאריך 1.5.2019 בשעה 8:00 ותסגר בתאריך 
20.5.2019 בשעה 10:00

-  תחילת מחיקות 20.05.2019 שעה 11:00,  סגירת מחיקות 22.05.2019 שעה 12:00
דמי הרשמה:

30 ש"ח למשחה, אותם יש להעביר בהעברה בנקאית
שם מוטב: מכבי פארק המים רעות שחייה

בנק אוצר החייל 14
סניף 345

חשבון 172000
או במזומן ביום התחרות.

פרסים כספיים:
-  יוענקו לשחיינים מצטיינים - 7 בנים ו- 7 בנות, עפ"י המפתח הבא:

-  ניקוד בינ"ל במשחה בודד או ניקוד בשני משחים (הטובים ביותר של השחיין) 
/2  בתוספת בונוס של 50 נק', זאת על מנת לעודד שחיינים לקפוץ לשני משחים 

בתחרות. 
-  מקום ראשון - 700 ש"ח, מקום שני - 600 ש"ח, מקום שלישי - 500 ש"ח, מקום 

רביעי - 400 ש"ח, מקום חמישי - 300 ש"ח, מקום שישי - 200 ש"ח, מקום שביעי 
- 100 ש"ח. 

- הזוכים יוכתרו רק לאחר סיכום התוצאות ויקבלו את הפרסים בדואר. 

דוגמא לחישוב הדירוג:
יפתח יעקובי שוחה 400 חופשי בזמן של 3:58.0 = 709 נק' 

כליל הלוי שוחה 400 חופשי בזמן של 4:00 = 691 נק'  ו- 200 חופשי 1:52.18 = 695 
נק' 

הניקוד הכללי של כליל יהיה 691+695 לחלק ל- 2 = 693
+693 בונוס 50 נק'= 743 נק' 

ז"א שבמקרה הזה כליל יהיה מדורג לפני יפתח 743 מול 709 
במקרה שהמשחה השני והבונוס אינם מעלים את הניקוד הכללי, הוא לא ילקח 

בחשבון 
במקרה ששחיין ירשם ליותר מ- 2 משחים, יחשבו רק שני משחיו האיכותיים ביותר.  

*  הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מקצים ובלבד שמשך 
התחרות לא יעבור את 3 שעות

יום שישי 24.5 
14:45 חימום  |  15:30 תחרות  |  18:15  סיום

400 חופשי (3 מקצי לבנות, 3 לבנים)
200 פרפר ( 2 מקצים לבנות, 2 לבנים)

200 גב ( 3 מקצי בנות, 3 מקצי בנים)
400 מ.א. ( 1 מקצי בנות, 1 מקצי בנים)
200 חזה ( 3 מקצי בנות, 3 מקצי בנים)

200 חופשי ( 4 מקצי בנות, 4 מקצי בנים)
200 מ.א.  ( 3 מקצי בנות, 3 מקצי בנים)

תקנון
-  שחיינים צעירים שיש להם זמני כניסה לתחרות הפתוחה יכולים להחליט באיזו 

תחרות ייקחו חלק.
- אסור להתחרות בשני החלקים. 

-  גם בחלק זה כל הרשמה למשחה בו יש זמן כניסה מוכח מאפשר הרשמה למשחה 
נוסף.

-  גם בחלק זה זה שחיינים ללא זמן כניסה יוכלו להירשם למשחה בודד ויכנסו על 
סמך מקום פנוי. 

פרסים: 
-  בחלק זה יוענקו מדליות לשלושת מנצחים בכל משחה. הענקת המדליות מיד 

בסיום כל משחה. 
עלות: 

-  עלות קפיצה לכל משחה היא 30 ש"ח , זאת רק לגבי משחים שההרשמה 
התקבלה. (משחים שלא יכנסו לתחרות בשל הגבלת מקצים לא תחויב כמובן). 

*  הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מקצים ובלבד שמשך 
התחרות לא יעבור את 2:40 שעות

התחרות כפופה לחוקת פינ"א 
ותקנון איגוד השחייה

מנהל התחרות: כרמל לויתן | טל. 053-8819167



טבלת מינימום - חלק א' - פתוח

משחה

בנותבנים

400 חופשי

200 פרפר

200 גב

400 מ.א.

200 חזה

200 חופשי

200 מ.א.

4:40

2:34

2:32

5:13

2:50

2:15

2:32

4:55

2:42

2:37

5:24

3:00

2:20

2:38

4:35

2:28

2:23

5:08

2:50

2:08

2:25

4:20

2:20

2:18

4:58

2:40

2:02

2:20

בריכה ארוכה 50 מ'בריכה קצרה 25 מ' בריכה קצרה 25 מ'בריכה ארוכה 50 מ'

טבלת מינימום - חלק ב' - צעירים

משחה

בנותבנים

400 חופשי

200 פרפר

200 גב

400 מ.א.

200 חזה

200 חופשי

200 מ.א.

5:05

2:50

2:42

5:35

3:08

2:30

2:59

5:15

2:56

2:46

5:18

3:15

2:35

3:06

5:00

2:46

2:40

5:25

3:04

2:27

2:52

4:50

2:40

2:34

5:15

2:56

2:22

2:46

בריכה ארוכה 50 מ'בריכה קצרה 25 מ' בריכה קצרה 25 מ'בריכה ארוכה 50 מ'


