
 

 

 
 

   2019חורף  "הגל השני" לצעירים פות ארנה תקנון אלי

  מבנה האליפות:
 באליפות הגל השני במכון וינגייט. השחיינים המשתתפים  ת  מ'בבריכ 19.02.2019ג' האליפות תתקיים ביום 

  .21-40הם אלה אשר סיימו את אליפות הגילאים הצעירים במקומות 
  

   שימו לב!
 21אשר השתתפו במוקדמות אליפות החורף והעפילו למקומות ההרשמה לאליפות פתוחה לשחיינים 

  .ומעלה
  אין לרשום שחיינים למשחים אותם לא שחו במוקדמות, או משחים בהם נפסלו.

  ,ישובצו לתחרות השחיינים אשר ירשמו לאליפות הגל השניכלל  התוצאות הטובות מבין 20רק 
  אר הנרשמים יימחקו באופן אוטומטי מהמערכת.ש
  

  .שליחים בתחרות הגמרה במשחי במשחי השליחים רשאים לשחות אך ורק שחיינים שלא שחו
  

  
  גילאים:

  
  09-2008שנתון   11-10גיל     בנים    09-0820שנתון   11-01גיל    :בנות

  2007שנתון      12גיל                           2007שנתון      12גיל      
  2006שנתון      13גיל                  2006שנתון      13גיל      
   2005שנתון       14גיל                      

  
  :תכנית האליפות

  
 יום ג' 19.02.2019- חימום משוער14:00 תחרות15:00

והאליפות, בכפוף ללוח הזמנים של גמא אליפות הגילאים.ייתכנו שינויים בזמני החימום   
 

ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות פורטל האגודות האינטרנטי מתאריך 
 24.01.2019 בשעה 08:00 ותיסגר בתאריך 13.02.2018 בשעה 12:00

 המחיקות יחלו בתאריך   13.02.2019 בשעה 13:00 ועד תאריך  14.02.2019 
 בשעה 10:00. 

מחיקות ביום התחרות אלא בגלל בעיות בריאות. במקרה כזה יש לצרף  יתקבלולא 
וטופס מחיקה בתחילת החימום של התחרות. אישור רפואי  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 סדר המשחים:
  

50X4 –  11-12, בנים 10-11חופשי מיקס               בנות  
50X4 -  13-14, בנים 12-13בנות                    חופשי מיקס  

  
  10/11בנים      בנות  /               מ' פרפר 100
  12  בנים  בנות  /     מ' פרפר 100
  13  בנים  בנות  /     מ' פרפר 100
  14  בנים               מ' פרפר  100

  
  10/11  בנים  בנות  /     מ' גב    100
  12  בנים  בנות  /     מ' גב 100
  13  בנים  בנות  /     מ' גב 100
  14  םבני               מ' גב 100

  
  10/11  בנים  בנות  /              מ' חופשי 100
  12  בנים  בנות  /     מ' חופשי 100
  13  בנים  בנות  /     מ' חופשי 100
  14  בנים                מ' חופשי 100

  
  

  10/11  בנים  בנות  /     מ' חזה    100
  12  בנים  בנות  /     מ' חזה 100
  13  בנים  בנות  /     מ' חזה 100
  14  בנים               מ' חזה 100

  
  10/11  בנים  בנות  /     מ' מ.א.    200
  12  בנים  בנות  /     מ' מ.א. 200
  13  בנים  בנות  /     מ' מ.א. 200
  14  בנים               מ' מ.א. 200

  
  11/10בנות  / בנים                   מ' חופשי 50
  12בנות  / בנים                   מ' חופשי 50
  13בנות  / בנים                   מ' חופשי 50
  14בנים                             מ' חופשי 50

  
50X4  10-12/ בנים  10-11בנות   סמ' מעורב מיק  
50X4  13-14/  בנים   12-13בנות   מ' מעורב מיקס  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  "הגל השני"החורף של הוראות ונוהלי אליפות 
  

האליפות, על כל שלביה, תתנהל עפ"י חוקת פינ"א ותקנון איגוד השחייה בישראל. חריגה מהתקנון   )א
  .מהווה הפרת משמעת והאגודה ו/או השחיין יעמדו לדין

  בלבד. באליפות רשאים להשתתף שחיינים/ות אשר השתתפו במוקדמות לאליפות הגילאים הצעירים  )ב
 ראש וללא סטייה.משחי האליפות יערכו לפי סדר משחים קבוע מ  )ג
     14.02.2018ותיסגר בתאריך  08:00בשעה  22.01.2018הרשמה לאליפות תיפתח בתאריך   )ד

  באמצעות פורטל האגודות האינטרנטיההרשמה תתבצע  12:00בשעה       
 .12:00בשעה  15.02.2018ם בתאריך ה ותסתיי 17:00בשעה  14.02.2018מחיקות יחלו בתאריך ה       

 . א יתייצב במועד לדוכן המנצחים, לא יקבל את המדליהשחיין אשר ל  )ה
 .קבוצתיבאליפות זו אין ניקוד אישי כמו גם, אין ניקוד   )ו
 לא יאושרו השלמות באליפות זו ע"י שחיינים שלא השתתפו בתחרות המוקדמות.  )ז
  באליפות זו לא יוטל קנס על שחיינים שלא יעמדו במינימום.  )ח

 
  :הגבלת השתתפות

  משחים אישיים בהתאמה למשחים אשר שחה  3 -רשאי/ת להשתתף עד וכולל ב כל שחיין/ית  )ט
  במוקדמות.      

 מכל קטגוריה. כל אגודה רשאית לשתף באליפות קבוצת שליחים אחת בלבד  )י
  ש"ח.100-שחיין שלא יתייצב למשחה/ו/או לא התייצב בזמן האגודה תיקנס ב  )יא
 

לא תותר השחייה עם בגדי ים  22.11.16בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית מיום ג' 
 .תחרותיים לכל קבוצות הגיל והמין. אנו מבקשים מהמאמנים לכבד החלטה זו

 
  :פרסים

  
  לשלושת השחיינים הראשונים בכל משחה, יוענקו מדליות.

  
  
  
  
  
  
  
  

  בהצלחה לשחייני האגודות באליפות
 


