
 

 

  2018 –אליפות החורף נוער ובוגרים "ארנה" 
  

  
  

  29.12.2018-26שבת   - רביעיימים  :מועד האליפות
  
  

  מסלולים). 10( וינגייט-מכון, בריכה לאומית טוטו וינר מ'  25בריכת  :מקום האליפות
  
  

   :שיטת האליפות
  

. משחי גמר חורףאליפות הגמר ) תתקיים בשעות הבוקר ותשמש גם כמוקדמות ל14-17 , בנים13-17 אליפות הגילאים (בנות
  ה"צ.יתקיימו אח חורףאליפות ה

  
השחיינים/ות שהשיגו במוקדמות ובתחרות הגילאים, בהצגות הבוקר, את התוצאות הטובות ביותר יעפילו לגמר אליפות  20
  ישראל, והיתר יתמודדו בגמר ב'. החורף של הראשונים יתחרו בגמר א' על תואר אליפות  10, כאשר חורףה
  
קצים יהיו בשעות הצהרים. יתר המ-המהיר יתקיים אחרמ' חופשי יתקיימו כגמר ישיר. המקצה החזק ו 800/1500שחי מ

 10. אחה"צהגמר שיערך בתחילת הצגת -השחיינים/ות המהירים/ות ביותר בשלב חצי 20מ' יתמודדו  50שחי במהבוקר. 
ום בי .אחה"צלקראת סוף הצגת הגמר יעפילו לשלב הגמר -השחיינים/ות שהשיגו את התוצאה הטובה ביותר בשלב חצי

מעורב אישי  100חופשי לגברים. גמר משחי  מ' 1,500-מ' חופשי לנשים ל 800משחה חופשי בין  50שישי יתקיים הגמר של 
יתקיימו אחה"צ  לנוער יתקיימו בבוקר ומשחי השליחים לבוגרים משחי השליחים. 28.12לבנים ולבנות יתקיים ביום ה' 

   כגמר ישיר.
  

  :גילאים
  להלן:פי שנות הלידה הרשומות -שחי השליחים) רשאים להשתתף בתחרות אך ורק שחיינים עלבמשחי הבוקר (כולל מ

  5200שנת לידה        31גיל     :בנות
  2004שנת לידה        14גיל     
  2003שנת לידה        15גיל     
  2001/2002שנות לידה    17/16גיל   
  2006/2007ומבוגרות יותר +  2000שנות לידה    11/12בוגרות + גיל   

  
   4200שנת לידה       41גיל     :בנים

  2003שנת לידה       15גיל     
  2001/2002  שנות לידה   17/16גיל   
   2005/2006 ומבוגרים יותר + 2000   שנות לידה  12/13בוגרים + גיל   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  תכנית האליפות
  

  מספרי משחים זוגיים - בניםזוגיים     -מספרי משחים אי - בנות
  
  

   2018/12/62יום רביעי 
  

  .09:30. תחרויות מוקדמות ואליפות גילאים בשעה 08:15חימום בשעה  - הצגת בוקר
  

  .17:30שחי גמר א' וגמר ב' בשעה מ. 17:15-טקס פתיחה ב  16:00-חימום ב - הצגת אחה"צ
  

  13  בנות   מ' חופשי 400  
  14  בנות / בנים     מ' חופשי 400  
  15  בנות / בנים  מ' חופשי 400  
  16/17                 בנות / בנים    מ' חופשי 400  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' חופשי 400  

  
  13  מ' מעורב אישי        בנות  100                      
  14  מ' מעורב אישי        בנות   100                          
  15  מ' מעורב אישי        בנות  100                          

  16/17מ' מעורב אישי        בנות                               100                          
  מ' מעורב אישי        בנות                             בוגרות  100                      

  
  27.12.2018יתקיים ביום ה' מ' מעורב אישי בנות  100ל משחה הגמר  

  
  13  בנות  מ' חזה   50  
  14  בנות / בנים  מ' חזה   50  
  15  בנות / בנים  מ' חזה   50  
  16/17בנות / בנים                     מ' חזה   50  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' חזה   50  

  
  13  בנות  מ' גב 200  
  14  בנות / בנים  מ' גב 200  
  15  בנות / בנים  מ' גב 200  
  16/17בנים                   בנות /   מ' גב 200  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' גב 200  

  
  13  בנות  מ' פרפר 100  
  14  בנות / בנים  מ' פרפר 100  
  15  בנות / בנים  מ' פרפר 100  
  16/17בנות / בנים                     מ' פרפר 100  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' פרפר 100  

  
  50X4  אחה"צ גמר ישיר -בוגרות / בוגרים   חופשי  

  
  על גבי טופס מחיקה בלבד. עד תום הצגת הערב –להצגת הבוקר שלמחרת  :מחיקות

  שינויים למשחי השליחים יש להעביר בתחילת החימום של ההצגה. 
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  2018/12/72יום חמישי 
  .09:00. תחרויות מוקדמות ואליפות גילאים בשעה 07:45חימום בשעה  - הצגת בוקר

  .17:30גמר א' וגמר ב' בשעה שחי מ. 16:10חימום בשעה  - הצגת אחה"צ
  

  13  בנות  מ' פרפר 200  
  14  בנות / בנים  מ' פרפר 200  
  15  בנות / בנים  מ' פרפר 200  
  16/17בנות / בנים                     מ' פרפר 200  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' פרפר 200  

  
  13  בנות   מ' חופשי 100  
  14  בנות / בנים   מ' חופשי 100  
  15  בנות / בנים   מ' חופשי 100  
  16/17בנות / בנים                      מ' חופשי 100  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים   מ' חופשי 100  

  
  13  בנות   מ' גב   50  
  14  בנות / בנים   מ' גב   50  
  15  בנות / בנים   גבמ'    50  
  16/17  בנות / בנים                    גבמ'    50  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים   גבמ'    50  

  
  13  בנות  מ' חזה 200  
  14  בנות / בנים  מ' חזה 200  
  15  בנות / בנים  מ' חזה 200  
  16/17בנות / בנים                     מ' חזה 200  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' חזה 200  
                      

  14    מ' מעורב אישי        בנים 100                      
  15   מ' מעורב אישי        בנים 100                          
  16/17                              מ' מעורב אישי        בנים 100                          

  בוגרות                   נים          מ' מעורב אישי        ב 100                      
   

  מ' מעורב אישי יתקיים אחה"צ לבנות ולבנים כאחת. 100משחה הגמר ב 
  

  50X4 14-15/     בנים        13-14    בנות   חופשי  
  50X4 אחה"צ גמר ישיר -בוגרות / בוגרים    חופשי מיקס  

   
  עד תום הצגת הערב על גבי טופס מחיקה בלבד. –להצגת הבוקר שלמחרת  :מחיקות

  שינויים במשחי השליחים יש להעביר בתחילת החימום של ההצגה. 
  
  

  28/12/2018שישי יום 
  .09:00. תחרויות מוקדמות ואליפות גילאים בשעה 07:45חימום בשעה  - הצגת בוקר

  .17:30 משחי גמר א' וגמר ב' בשעה . 1016: חימום בשעה - הצגת אחה"צ
  

  13  בנות  מ' חופשי    50                     
  14  בנות / בנים  ופשימ' ח   50  
  15  בנות / בנים  מ' חופשי   50  
  16/17בנות / בנים                     מ' חופשי   50  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' חופשי   50  

  
  13  בנות  אישי-מעורבמ'  200  
  14  בנות / בנים  אישי-מעורבמ'  200  
  15  בנות / בנים  אישי-מעורבמ'  200  
  16/17בנות / בנים                     אישי-מעורבמ'  200  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  אישי-מעורבמ'  200  



 

 

  
  13  בנות  גבמ'  100  
  14  בנות / בנים  גבמ'  100  
  15  בנות / בנים  גבמ'  100  
  16/17בנות / בנים                     גבמ'  100  
  בוגרות / בוגרים    בנות / בנים         גבמ'  100  

  
  בנות                      בוגרות  מ' חופשי   800  

  בנים                     בוגרים  מ' חופשי 1500           
    

  
  50X4 14-15/     בנים        13-14   בנות    מעורב  
  50X4 אחה"צ גמר ישיר -בוגרות / בוגרים   מיקס-מעורב  

  
  עד תום הצגת הערב על גבי טופס מחיקה בלבד. –להצגת הבוקר שלמחרת : מחיקות 
  שינויים במשחי השליחים יש להעביר בתחילת החימום של ההצגה. 

  
  

   29/12/2018שבת יום 
  .09:00. תחרויות מוקדמות ואליפות גילאים בשעה 07:45חימום בשעה  - הצגת בוקר

  .03:17משחי גמר א' וגמר ב' בשעה  .16:10 חימום בשעה - הצגת אחה"צ
  

  13  בנות  חזהמ'  100  
  14  בנות / בנים  חזהמ'  100  
   15  בנות / בנים  חזהמ'  100  
  16/17בנות / בנים                  חזהמ'  100  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  חזהמ'  100  

  
  13  בנות  מ' חופשי 200  
  14  בנות / בנים  מ' חופשי 200  
  15  בנות / בנים  מ' חופשי 200  
  16/17       בנות / בנים              מ' חופשי 200  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  מ' חופשי 200  

  
  13  בנות  אישי-מעורבמ'  400  
  14  בנות / בנים  אישי-מעורבמ'  400  
  15  בנות / בנים  אישי-מעורבמ'  400  
  16/17בנות / בנים                     אישי-מעורבמ'  400  
  בוגרות / בוגרים בנות / בנים            אישי-מעורבמ'  400  

  
  13  בנות  פרפרמ'    50  
  14  בנות / בנים  פרפרמ'    50  
  15  בנות / בנים  פרפרמ'    50  
  16/17בנות / בנים                     פרפרמ'    50  
  בנות / בנים           בוגרות / בוגרים  פרפרמ'    50  

     
  50X4 אחה"צ גמר ישיר -בוגרות / בוגרים   מעורב  
  שינויים בשליחים יש להעביר בתחילת החימום של ההצגה.                      

  
  
  
  
  



 

 

  
  

  :האליפות הוראות ונוהלי
  

ותקנון איגוד השחייה בישראל. חריגה מהתקנון מהווה הפרת משמעת והאגודה  ינ"א האליפות תתנהל עפ"י חוקת פ  )א
  ו/או השחיין יעמדו לדין.

 
, והיא שרירה וקיימת, על כל אגודה למנות שופט מטעמה 20.10.15שנערכה ביום  הבהתאם להחלטת ההנהלה בישיב  )ב

 שישפוט באליפות בכל אחת מההצגות לאורך כל ימי האליפות.
  

ותיסגר   08:00בשעה  01.12.2018מתאריך ה  ורטל האגודות האינטרנטי פתתבצענה באמצעות ההרשמות לאליפות   )ג
קבלו הרשמות ו/או שינויים כלשהם לא יתהפורטל ינעל ו. לאחר מועד זה 12:00 בשעה 18/12/2018 בתאריך 

 בהרשמות. 
  

רשימה שמית  באם יש שחייני רזרבה  למשחה, יש להעביר  .רישום למשחי השליחים יתבצע דרך פורטל האגודות  )ד
 ).ע"פ חוקת פינ"א, עד שעה לפני המשחהבתחילת החימום של כל הצגה , ( שינוי שחיין רזרבה ניתן להעביר  מתוקנת 

  
 .12:00בשעה  23.12.2018עד לתאריך ה ו  13:00בשעה  18.12.2018פורטל יחלו בתאריך ה מחיקות דרך ה  )ה

  

 ₪. 100אשר לא יתייצב למשחה  ואגודתו  לא תעביר טופס מחיקה על פי תקנון התחרות, ייקנס בסך של שחיין   )ו
  

 לכל משחה.₪  50קנס על אי עמידה במינימום הינו   )ז
  

בתוספת תשלום על פי  12:00בשעה  21.12.18במקרים חריגים הרשמה מאוחרת לאליפות תתאפשר עד ליום חמישי    )ח
  תקנון האיגוד.

  

חייני המכללות אשר נמצאים בחו"ל  שתאריך הבדיקה הרפואית שלהם אינו בתוקף, יתבצע במועד ההרשמה רישום ש  )ט
הרגיל במייל נפרד למנהלת מדור רישום. הרשמתו/ה של השחיין/נית  תיקלט במידה ואגודתו תמציא את האישור 

 12:00בשעה  22.12.18עד לתאריך הרפואי 
  

  ש"ח.  25 - (שליחים) ש"ח, משחה קבוצתי 10 -: משחה אישי הינןהתשלום עלויות   )י
 

, עד למועד רישום השחיינים לתחרות, 2017/18בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד אגודות החייבות כסף לאיגוד לעונת   )יא
 הפורטל יהיה חסום וימנע מהן האפשרות להשתתף בתחרויות הרשמיות של האיגוד.

  
איגוד השחייה עד ליום פורטל כחוק (כולל הצגת בדיקה רפואית) בבאליפות רשאים להשתתף שחיינים/ות אשר ירשמו   )יב

  .11.12.2018 שיילש
 12כפוף לכך שהשחיין קבע את זמן המינימום הנדרש במהלך בההשתתפות מותרת רק בקבוצות הגיל המצוינות לעיל ו  )יג

  החודשים האחרונים.
  

  . 18:00-20:00תעמוד הבריכה לרשות האגודות לאימון בשעות:  25/12/2018ביום שלישי   )יד
  

 ההצבות בבריכה.בחדר , 08:30בשעה  26/12/2018 רביעיישיבת הועדה הטכנית תתקיים ביום   )טו
  

בריכת השחרור במקביל לשעות וינגייט. שעות -לרשות משתתפי התחרות תועמד בריכת חימום ושחרור נוספת במכון  )טז
   התחרות.

  

 שחי התחרות. דה, הוכחת זמני הרשמה בכל אחד ממהנהלת התחרות רשאית לדרוש, מכל אגו  )יז
  

-) יהיו מיועדים לזינוקים ולספרינטים בלבד והשחייה בהם תהיה חד9-ו 0בעת החימום, המסלולים הקיצוניים (  )יח
הנחיות אלה יבוצעו ע"י מנהל  למדידות קצב. 8לזינוקים בגב ומסלול מיועד  2בנוסף, וכחידוש מסלול כיוונית. 

 דקות מתחילת החימום. 20התחרות 



 

 

  .שלו שחיין אשר לא יתייצב במועד לדוכן המנצחים, לא יקבל את המדליה והאגודה לא תזכה לניקוד קבוצתי  )יט
  

  : הגבלת השתתפות
  

שחי הגילאים בהצגות הבוקר משחים אישיים. המשחים הארוכים ומ 4כל שחיין/ית רשאי/ת להשתתף עד וכולל   )כ
  קבוצות שליחים בכל משחה. 2אגודה רשאית לרשום  שחים האישיים המותרים.המ 4-כלולים ב

  
כך מהאיגוד בארץ -שחים אישיים בלבד גם לשחיינים/ות מחו"ל, בתנאי שקיבלו אישור עלהאליפות פתוחה במ  )כא

  מוצאם.
  

  : ניקוד קבוצתי
  

  הניקוד הקבוצתי יוענק לקבוצות עבור השחיינים/יות הישראליים/יות בלבד (ללא התחשבות בשחייני חו"ל).  )כב
  

 הכללית ולגילאים, בהתאם לטבלה הבאה:החורף באליפות משחי הגמר נתן ניקוד למשתתפי ישחים האישיים יבמ  )כג
  

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  מקום
  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16  17  20  25  ניקוד

  
  

  נתן ניקוד כפול.ישחי השליחים יבממ' חופשי יינתן ניקוד קבוצתי גם בגילאי הנוער.   800/1500במשחי   
  

  שחיין/ית אשר לא עמד/ה במינימום לא יזכה את קבוצתו בניקוד הרשום לעיל.  
  

שחייניות, בסדר שיקבע  2-שחיינים ו 2הוא משחה רשמי של האליפות. כל קבוצה תכלול , מיקס-מ' מעורב 50X4משחה   )כד
  ע"י האגודה. הניקוד במשחה זה יהיה כמו במשחה השליחים אך יחשב רק בניקוד הכללי. 

 
שחי השליחים (באליפות הגילאים), לבודדים, למ לגילאים 2018 לשנת חורף של ישראלבאליפות יקבעו אלופי ה  )כה

  ת (באליפות הכללית).ולאגודו
  

   :פרסים
  

במידה וזכו במקומות הראשונים שחייני חו"ל יוענקו במקביל  .לשלוש השחיינים/ות בכל משחה יוענקו מדליות  )כו
  מדליות נוספות לשחיינים/יות הישראליים/יות שיזכו במקומות הראשונים.

  
  יוענקו גביעים בקטגוריות: בנים, בנות וכללי.האגודות המצטיינות באליפות הגילאים, עפ"י הניקוד הקבוצתי,  לשלוש  )כז

  
  עפ"י הניקוד הקבוצתי, יוענקו גביעים בקטגוריות: בנים, בנות וכללי., חורףלשלוש האגודות המצטיינות באליפות ה  )כח

  
  לשחיינים/ות מצטיינים/ות בכל קבוצת גיל יוענקו גביעים, לפי המפתח:  )כט

  
  למשחה (כולל הניקוד עבור מדליית הזהב)  שיא גילאים/עבור שיא ישראלי  -  נק'   13  

  למשחה (כולל הניקוד עבור מדליית הזהב)  שיא גילאים/עבור השוואת שיא ישראלי  -  נק'    8
  עבור מדליית זהב.  -  נק'     5
  עבור מדליית כסף.  -  נק'     3
  עבור מדליית ארד.  -  נק'     2
  עבור מקום רביעי.  -  נק'     1
  

משחה נערך לגילאים בנפרד. הניקוד ינתן כאילו המ' חופשי י 800/1,500שחי ינים מצטיינים בגילאים במוד לשחיהניק  
    שחים האישיים בלבד.ולמשחי הבוקר בלבד לגילאים מתייחס למ

    
-נקודות, הגביע יוענק לשחיין/ית אשר קבע/ה את התוצאה הטובה ביותר לפי טבלת הניקוד הבין שיוויון במקרה של         

  לאומי.
  

יוענק גביע, עפ"י מפתח הדירוג  לפי גלאי התחרות, חורףהישראליים המצטיינים באליפות הנים והשחייניות לשחיי  )ל
  .כ"ההרשום בסעיף 

  
א, בכל "לאומית של פינ-בה ביותר, לפי טבלת הניקוד הביןלשחיין ולשחיינית שיקבעו את התוצאה האיכותית הטו  )לא

  .  גביעלכ"א שחי האליפות (בוקר ואחה"צ) יוענק מ



 

 

  2018חורף  ת ישראלליפואטבלת מינימום ל
 

 גברים
שחיםמ  41  51  17/61  בוגרים 

חופשי    50  04.900:2  027.700:  0500:26.  06.500:2  
חופשי  100  .00201:0  .0000:10  .00800:5  .00500:5  
חופשי  200  05.302:1  .000902:  .00602:0  .00102:0  
חופשי  400  .00804:4  .003804:  .002804:  0.00204:  

חופשי 1500  17:30.00 17:25.00 17:10.00 5.005:61  
גב     50  0000:33.  00.100:3  00.000:3  00.2900:  

גב   100  05.101:1  05.0901:  05.601:0  .00401:0  
גב   200  .00202:3  .002602:  .00002:2  .001502:  

חזה     50  05.700:3  0000:36.  05.400:3  .50300:3  
חזה   100  05.201:2  .001901:  .00601:1  .00301:1  
חזה   200  .00302:5  .004502:  .00002:4  .003502:  

פרפר     50  0000:31.  030.500:  029.500:  05.800:2  
פרפר   100  .00201:1  .00801:0  00.401:0  00.001:0  
פרפר   200  
מ.א.          100  

.003702:  
01:12.00 

.003402:  
01:10.00 

.002902:  
01:06.00 

.002402:  
01:04.00 

מ.א.   200  .00202:3  .002802:  .00302:2  .00002:2  
מ.א.   400  0.00105:  .000005:  .0004:52  .004404:  

 

 נשים

שחיםמ  31  41  בוגרות   17/61+  51 
חופשי     50  00:32.00 0000:31.  0300:30.  029.000:  

חופשי   100  .00001:1  .00801:0  00.601:0  00.201:0  
חופשי   200  .00502:3  .003002:  .00502:2  .00002:2  
חופשי   400  .000805:  .000505:  .0000:50  .0050:40  
חופשי   800  10:00.00 09:50.00 09:42.00 5.0009:3  

גב     50  00:37.50 0500:36.  00:36.00 05.400:3  
גב   100  .00001:2  .00701:1  .00401:1  .00201:1  
גב   200  .005002:  .00202:4  .003602:  .003002:  

חזה     50  0000:42.  0000:41.  0000:40.  .00:3900  
חזה   100  .00101:3  .00801:2  01:25.00 00.301:2  
חזה   200  .001003:  .00503:0  .00003:0  .0002:55  

פרפר     50  .00700:3  035.000:  034.000:  .00100:3  
פרפר   100  .00201:2  .001801:  .00601:1  .00201:1  
פרפר   200  
מ.א   100  

.00102:5  
01:25.00 

.004602:  
01:21.00 

.00002:4  
  001:14.0  

.003402:  
01:11.00 

מ.א.   200  .00402:5  .004802:  .00302:4  .003502:  
מ.א.   400  .0005:50  .003805:  .003005:  .002205:  

 יה מאחל הצלחה לכלל שחייני האגודות.יגוד השחיא


