
  22אליפות האקדמיה ה

בבריכת טוטו  04-05.05.2018, אשר תתקיים בין התאריכים ,22הנכם מוזמנים לאליפות האקדמיה ה
  ווינר, מכון וינגייט נתניה.

  תכנית התחרות:

  04.05.2018יום ו' 

  08:00-09:15חימום: 

  ).17:00, תחרות 15:15-16:30(חימום ערב   09:30תחרות: 

  הערות  הגבלת מקצים  מין  משחה

  גמר ישיר  2  בנות  חופשי 800
  מוקדמות  5  בנים  חופשי 200

  מוקדמות  8  בנות  חזה 50
  מוקדמות  6  בנים  גב 200

  מוקדמות  8  בנות  פרפר 50
  מוקדמות  6  בנים  חזה 100
  מוקדמות  5  בנות  א-מ 200
  גמר ישיר  3  בנים  א-מ 400
  מוקדמות  7  בנות  חופשי 100

  מוקדמות  8  בנים  חופשי 50
  מוקדמות  4  בנות  חזה 200

  מוקדמות  6  בנים  גב 50
  מוקדמות  4  בנות  פרפר 200
  מוקדמות  6  בנים  פרפר 100
  מוקדמות  8  בנות  גב 100
  גמר ישיר  4  בנות  חופשי 400

  גמר ישיר  2  בנים  חופשי 1500
  

  05.05.2018יום שבת 

  08:00-09:15: בוקר חימום

  ).17:00תחרות , 15:30-16:40חימום ערב ( 09:30:  תחרות

  הערות  הגבלת מקצים  מין  משחה

  גמר ישיר  2  בנים  חופשי 800
  מוקדמות  5  בנות  חופשי 200

  מוקדמות  8  בנים  חזה 50
  מוקדמות  4  בנות  גב 200

  מוקדמות  8  בנים  פרפר 50
  מוקדמות  6  בנות  חזה 100
  מוקדמות  5  בנים  א-מ 200
  גמר ישיר  3  בנות  א-מ 400
  מוקדמות  7  בנים  חופשי 100

  מוקדמות  8  בנות  חופשי 50
  מוקדמות  4  בנים  חזה 200

  מוקדמות  6  בנות  גב 50
  מוקדמות  4  בנים  פרפר 200
  מוקדמות  6  בנות  פרפר 100
  מוקדמות  8  בנים  גב 100
  גמר ישיר  4  בנים  חופשי 400

  גמר ישיר  2  בנות  חופשי 1500



  

  

  תקנון ונהלים לתחרות       

 חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.תתקיים ע"פ התחרות  . 1
 .אחה"צמשחי גמר תערך במתכונת של מוקדמות בבוקר ו האליפות . 2
שיהיו במתכונת גמר ישיר כאשר המקצה החזק  1500ו 800, 400היתקיימו גמרים א' וב' למעט משחי  . 3

 11התוצאות הטובות ביותר ולגמר ב' התוצאות מ 10לגמר א' יעפילו  יהיה אחה"צ ושאר המקצים בבוקר.
 התוצאות המהירות ביותר. 10). במשחים בהם יתקיים גמר ישיר ישחו אחה"צ בעלי 20עד 

 וגדולים יותר. )2004ילידי (14) ובנים מגיל 2005(ילידות 13גיל המשתתפים בנות מגיל  . 4
לפי הסדר המופיע  ם החזקים לאורך כל התחרותהמקצי 3קודם   ישחו בבוקר המוקדמות משחיב . 5

 המופיע בטבלה. משחיםשאר המקצים גם הם על פי סדר ההמצורפת. לאחר מכן יתקיימו כל בטבלה 
על מנת שנוכל לעמוד בלוח הזמנים ולקיים תחרות טובה באורך סביר תהייה הגבלת מקצים לפי המפתח  . 6

 מקצים. 6מקצים שאר הסגנונות  7רה מטר חתי 100מקצים, משחי  8מטר  50הבא :  משחי 
    מקצים  4מ' חתירה  400מקצים. משחה  4מקצים שאר הסגנונות  5מ' חתירה ומעורב אישי  200משחי       
  מקצים .  2מטר   1500וה 800מקצים, משחי ה 3ומעורב אישי       
  .אחה"צ  בהצגתהמקצה החזק יתקיים  ,חים של גמר ישירל המשבכ      

 סכום זה ישולם לפקודת מכון ווינגייט. התשלום מראש או ביום ההגעה.₪.  30ל זינוק הרשמה לכעלות  . 7
 וכן פרסים מתנת מכון ווינגייט ונותני חסות. בכל משחה המקומות הראשונים 3 מדליות ל יוענקופרסים:  . 8

 משחים. 2ניקוד בינלאומי לפי  כמו כן יוענק פרס מיוחד לשחיין ולשחיינית המצטיינים על פי 
  בתום גמר ב' או משחה אחד אחרי סיום המקצה החזק.תתקיים מיד  הפרסיםהענקת       

 משחים לשחיין 4הגבלת משחים : עד  . 9
  01.04.2018ריך מתא ,הרשמה לתחרות תתבצע באמצעות פורטל האגודות האינטרנטיעדכון  .10

 .12:00בשעה  29.04.2018ועד לתאריך  08:00בשעה 
 .12:00בשעה  30.04.2018ועד לתאריך  15:00בשעה  29.04.2018מחיקות יתבצעו מתאריך 

 רשמה למשחים.הלאחר מועד זה לא יתקבלו מחיקות ותחויבו עבור עלות ה    
       

  , באיחור  מחקיאו לה שר קבעו קריטריון בגביע האיגוד ומעוניינים להחליף משחהשחיינים א      
  באמצעות מייל בלבד ולא יאוחר מתאריך ישום, בתאום מול מדור ררשאים לעשות כך,      
  .12:00בשעה  30.04.2018     

       
  קנסות ומחיקות :    
  .₪  50 תיקנס בעלות של  משחה, האגודהלשחיין/נית אי התייצבות     
 יש להעביר על גבי טופס מחיקה בלבד בחימום של כל הצגת בוקר.מחיקות במהלך התחרות,     
 .098639506 - טלפוןבניתן להזמין אירוח וארוחות מול מחלקת המתקנים במכון ווינגייט  . 11
 .0524442079או לחנן  098639469טלפון ב ונינה לברורים ניתן לפנות ל . 12
  יהיו מסלולים לחימום ושחרור בבריכה האולימפית במקביל לשעות התחרות.       

  
  16.45 בשעה  04.05.2018 ביום ו' פתיחה יתקיים הטקס 

  , לקביעת קריטריונים בינ"ל.בארץהאליפות הינה ההזדמנות האחרונה  הערה חשובה :

  

  אנא רשמו לתחרות רק שחיינים ברמה טובה.

  

  


