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אליפות ישראל במים פתוחים ל- 5 ק״מ, 10 ק״מ, סבב גביע אירופה במים פתוחים 
ולראשונה- שליחים מיקס- הכול בסוף שבוע אחד באילת-  24-26/3/2017

איגוד השחיה הישראלי, בשיתוף איגוד השחייה האירופי, עיריית אילת ורשת המלונות 
ישרוטל מזמינים אתכם להשתתף בפסטיבל בינלאומי של שחיה במים פתוחים.



לוח הזמנים:
24/3/2017 - אליפות ישראל ל־5 ק״מ

25/3/2017 - טקס הפתיחה לסבב האירופי + משחה שליחים קבוצתי.
26/3/2017 - אליפות ישראל וסבב גביע אירופה, תחרות ל־10 ק״מ.

באליפות ישראל במים פתוחים יהיו השנה )2017( 5 קטגוריות:

קדטים - בנים ובנות שנתונים 2003-2002, הרשומים כחוק באיגוד השחיה בישראל. שחיין/נית בגיל זה יתחרה גם באליפות המדינה 
)כללי(

צעירים - בנים ובנות שנתונים 2000-2001 הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל, שחיין/נית בגיל זה יתחרה גם באליפות המדינה 
)כללי(.

נוער - בנים ובנות שנתונים 1998-99 הרשומים כחוק באיגוד השחיה בישראל. שחיין/נית בגיל זה יתחרה גם באליפות המדינה )כללי(
בוגר - ילידי 1997 ובוגרים יותר הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל.
אליפות המדינה )כללי(- בנים ובנות החל משנתונים 2003 ובוגרים יותר.

לאליפות ישראל במים פתוחים ל- 5 קֿ״מ לשנה זו )2017( תתווסף קטגוריה שישית:
מאסטרס - בנים ובנות ילידי 1992 ובוגרים יותר הרשומים כחוק באיגוד השחיה בישראל.

-  במקצה השליחים מיקס )1250*4( רשאיות להשתתף אך ורק אגודות/קבוצות החברות באיגוד השחיה בישראל ושחייניהם הרשומים 
בחוק ביום הרישום. 

-  כל קבוצה תשתתף עם 4 שחיינים הרשומים בה, כאשר בקבוצה זו יהיו 2 בנים ו- 2 בנות. הדירוג ייקבע על פי זמנו של השחיין הרביעי 
והאחרון שהגיע לקו הסיום. 

-  מרחק המשחה הוא 1250 כפול 4 והחלפה בין שחיין לשחיין תתבצע במים ע״י נגיעה ברורה מעל פני המים בין שני השחיינים. כל 
הקבוצות יזנקו יחד. 

-  סדר הזינוקים של השחיינים יקבע ע״פ בחירת האגודה/הקבוצה אך כל שחיין ישחה רק פעם אחת. על כל אגודה להגיש רשימת שמות 
המשתתפים עד לישיבה הטכנית של משחה ה- 5 ק״מ אישי.

- השחיינים של אותה הקבוצה חייבים לזנק ולסיים את המשחה עם כובע אחיד באותו הצבע.

מגבלת השתתפות:
לאליפות ל-10 ק"מ רשאים להירשם רק שחיינים העומדים במגבלת הזמן של 2:20 שעות לבנים ו-2:40 שעות לבנות במרחק 10 ק"מ 

במים-פתוחים. 

הדגשה:
לכל האליפויות תהיה מגבלת זמן כקבוע בתקנון פינ"א. שחיין שלא יעמוד במגבלת הזמן יוצא מהמים. מגבלת הזמן של שחיין בתחום 

קטגוריה מסוימת תעשה לפי הראשון שסיים באותה קטגוריה.
לאליפות ל־5 ק"מ ו־10 ק"מ תהיה מגבלת זמן של חצי שעה מרגע הגעת המנצח/ת בכל אחת מהקטגוריות.

באליפות קבוצות – שליחים מיקס 4*1250 כל אגודה רשאית לרשום עד 2  קבוצות .
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מסלול האליפות:
יפורסם בהמשך. 

-  שיטת הזינוקים תימסר בוועדה הטכנית ותובהר בתדרוך שלפני הזינוק. במידה ומנהל התחרות יחליט על הפרדה בהזנקות, בשל מספר רב 
של שחיינים יעודכנו בכך השחיינים בעוד מועד.

-  כל שחיין יצמיד לפרקי ידיו 2 שבבים אלקטרוניים, אשר ימסרו לנרשמים ביום התחרות. שבבים אלו יוחזרו לוועדה המארגנת בסיום 
המשחה. שחיין/נית אשר לא יחזירו את השבבים ידרשו לשלם 120 ₪ לכל שבב.

מאמן מלווה:
בהתאם לתקנות פינ"א, כל שחיין/נית יהיה חייב במלווה בתחרות למרחק 10 ק"מ. מלווה יכול להאכיל עד 2 שחיינים בלבד. מקלות ההאכלה 

חייבים להיות בתקן המאושר על ידי פינ"א.

כניסה לאתר התחרות:
הכניסה לאזור התחרות תתאפשר רק לבעלי תגי-זיהוי שיונפקו מראש. על כל השחיינים/יות יהיה חובה להירשם מראש ולשלוח תמונת 

דרכון בפורמט jpeg בלבד לכתובת דוא"ל. לא יונפקו תגי-זיהוי ביום התחרות. משתתפי ה־10 ק"מ חייבים להביא לישיבת הועדה הטכנית 
דרכון לשם זיהוי.

לוח זמנים:
גמר הרשמה – יום שני 13.03.17

- את ההרשמה יש לבצע בשפה האנגלית על-גבי הטפסים המיוחדים שהוכנו ומפורסמים בהודעה באתר האיגוד.
- לא תהיה אפשרות להירשם לאחר תאריך זה. כמו-כן, לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי-הרשמה.

ישיבת הועדה הטכנית – יום חמישי  23.03.17
במלון הרשמי של התחרות בשעה 18:00. מעטפת ההשתתפות, תגי-הזיהוי והשבבים האלקטרוניים יחולקו בסיום ישיבת הועדה הטכנית.

השעה עשויה להשתנות באחריות כל שחיין ומאמן לבדוק את השעה המדויקת.

רישום, תדרוך, חימום וזינוק –אליפות 5 ק"מ, אליפות 10 ק"מ ומשחה שליחים מיקס 4*1250 מ' 
07:00 – רישום, בדיקת בגד-הים, כובע, ציפורניים גזוזות, העדר תכשיטים, חימום, תדרוך וכו'.

08:30 – זינוק.
לוח הזמנים הסופי יתפרסם לאחר סגירת ההרשמות. משחה 10 ק"מ נמצא בתחום האחריות של ה ל.א.ן

  
דמי הרשמה לאליפות: 

- משחה 10 ק"מ - 120 ₪ לשחיין 
- משחה 5 ק"מ - 100  ₪ לשחיין 

- משחה קבוצתי – 200 ₪ לקבוצה, 100 ₪ למשתתף ב־5 ק"מ. 
- אגודות המשתפות יותר מ־10 שחיינים באליפות ל־5 ק"מ יזכו להנחה של 25 ₪ למשתתף. 

- שחיינים אשר יזמינו לינה דרך האיגוד וירשמו למשחה אחד או יותר, יקבלו סבסוד בגבה של  100 ₪ על כל ההזמנה בחשבונית
- ההרשמה באמצעות צ'ק לפקודת איגוד השחייה בישראל לפי הכתובת: איגוד השחייה בישראל, מכון-וינגייט, נתניה 4290200.
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מרכז מידע, אימונים מקדימים וטקסים:
-  מרכז המידע יהיה בחדר הועדה המארגנת במלון ישרוטל ספורט קלאב. מאחר והכניסה מוגבלת לאורחי המלון בלבד – נציגי אגודות 

שאינם מתגוררים בו יתאמו הגעה מול נציגת הועדה המארגנת – אורלי כהן.
- שעות אימונים מקדימים בבריכה יתפרסמו במרכז המידע– האימונים לאורחי מלון התחרות בלבד )ישרוטל ספורט קלאב(.

- שעות אימונים בים, במסלול התחרות, יתפרסמו במרכז המידע. לא תותר כניסה למסלול התחרות באופן עצמאי וללא השגחה.
- כל האימונים באחריות השחיינים ומנהלי האגודות. יש להקפיד על לוחות הזמנים ולהסביר פנים לשחייני חו"ל.

- מידע על הטקסים יפורסם במרכז המידע. עלייה לבמת המנצחים תותר רק עם לבוש הולם הכולל חולצה ייצוגית של האגודה ומכנס.

פרסים:
-  המנצחים ו־3 המנצחות באליפות ישראל ל־10 ק"מ ול־5 ק"מ לשנת 2017בכל אחת מהקטגוריות יזכו במדליות. כן יוענקו מדליות ל־3 

הקבוצות הראשונות במשחה הקבוצתי. 
- למנצח/ת בדירוג הכללי בכל אחת משתי האליפויות )ל־10 ק"מ ו־5 ק"מ( יוענקו גביעים ושי 

לינה וכלכלה:
-  רשת מלונות "ישרוטל" בשיתוף הועדה המארגנת יציעו מגוון חבילות אירוח. פרטים נוספים יופיעו באתר האיגוד. יש להקדים, ככל 

הניתן, להזמין מקומות לינה. הועדה המארגנת לא תהיה אחראית במקרה וכל מקומות הלינה יהיו תפוסים.
- פרוט חבילות לינה בהמשך.

שינויים בתקנון ובלוח הזמנים:
-  להנהלת התחרות שמורה הזכות לערוך שינויים בתקנון התחרות ובלוח הזמנים, ככל שהדבר יידרש לשמירת הרמה המקצועית של 

התחרות ולעמידה בדרישות התאחדות השחייה הבינלאומית.
officeows2017@gmail.com לשאלות ברורים ועזרה במילוי טפסי הרשמה יש לפנות לאורלי כהן  במייל -

בהצלחה, הנהלת התחרות
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