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  .8201לגביע האיגוד  בקרהתחרות 
  

  כללי:

  תחרות הבקרה לחורף חוזרת.

לאומיות של  –דה בקריטריונים השונים למשימות הבין יהאיגוד ולעמ עיתנו תגיעו מוכנים לגביא
 הפועל עמק חפרבשיתוף פעולה ובהובלת האגודות  השחייה הישראלית! השנה מאורגנת התחרות 

נו מקיימים א בה שמיניתזו השנה היחדיו.  מרכזי הספורט הפועל ומכביובסיוע ומכבי קריית אונו 
רות לכלל השחיינים בישראל ולסייע בקידום השחייה יאת תחרות הבקרה לחורף במטרה לתת ש

ותאפשר לשחיינים להתנסות מ'   50 בריכתבהתחרות מתקיימת בתנאים מיטביים   והשחיינים.
. התחרות בנויה ומתוכננת לאפשר הצגות באורך של עד שלוש שעות עם הפסקות  ישייםהא םבמשחי

  מתאימות למנוחה והישגים טובים! 

  

  מועד ומיקום התחרות:

  בארבע הצגות. 9-10.3.2018בימים שישי ושבת  בבריכה הלאומית במכון וינגייטהתחרות תתקיים 

  

  שיטת התחרות:

  בשתי קבוצות גיל. ישיר  ע"פ זמני כניסה  התחרות תתקיים כגמר 

  

  קבוצות גיל: 2בתחרות ישתתפו 

  ומוקדם מכך). 2002(ילידות  16 ) ובוגרות גילאי +2003עד  2006(ילידות  15עד  12בנות: נוער גיל 

  ).ומוקדם מכך 2001(ילידי  17 ) ובוגרים גילאי +2002עד  2005(ילידי  16עד  13בנים: נוער גיל 
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  תכנית התחרות:

  בוקר: .3.201809 יום ו' 

  .09:30, תחילת תחרות :1509סיום  08:00תחילת חימום  

 סגנון
  הגבלת מקצים

 בוגרים
 הגבלת מקצים

 צעירים

 5 5 גב נשים 100
 5 7 פרפר גברים 100
 2 3 מעורב נשים 400
 4 5 חזה גברים 200

 7 7 פרפר נשים 50
 7 7 גב גברים 50

 4 5 נשיםחופשי  200
 3 4 חופשי גברים 400

 0 4 מעורב מיקס 4*50
  
     

  
  :ערב .3.201809  יום ו'   
  
  .17:00תחילת תחרות  ,16:50טקס פתיחה  ,16:40 ,סיום 15:45תחילת חימום  

  

 סגנון
הגבלת מקצים 

 בוגרים
הגבלת מקצים 

צעירים         
 5 6 בניםגב  100
 4 6 בנותפרפר  100
 2 4 מ.א בנים 400
 3 4 חזה נשים 200

 7 7 בניםפרפר  50
 7 7 בנותגב  50

 5 6 בניםחופשי  200

 3 3 בנותחופשי  400

 13-99קב' גיל  3 חופשי בנים 4*50

99-12קב' גיל  3 חופשי בנות 4*50  
  

  
  
  
  
  

3  
  
  



  
  בוקר: 10.3.2018  שבתיום     
  

  .09:30, תחילת תחרות 09:15סיום  08:15תחילת חימום 
  

 סגנון
  הגבלת מקצים

 בוגרים
 הגבלת מקצים

 צעירים

 3 5 בניםגב  200
 5 5 בנותחופשי  100
 4 6 בניםחזה  100

 7 7 בנותחזה  50
 7 7 בניםחופשי  50

 3 4 בנותמעורב  200
 ב' גיל כלליתק  3 בנים חופשי 1500

 2 3 בנות פרפר 200
 0 4 חופשי מיקס 4*50

  
  :ערב 10.3.2018  שבתיום     
  

  .17:00, תחילת תחרות 16:45סיום  15:45תחילת חימום 
  

 סגנון
 הגבלת מקצים

 בוגרים
 הגבלת מקצים

 צעירים

 3 4 בנותגב  200
 5 7 בניםחופשי  100
 4 4 בנותחזה  100

 7 7 בניםחזה  50
 7 7 בנותחופשי  50

 4 5 מ.א בנים 200
 קב' גיל כללית 3 בנותחופשי  800
 3 4 בניםפרפר  200

 12-99קב' גיל  3 מעורב בנות 4*50
 13-99קב' גיל  3 מעורב בנים 4*50

  

  הוראות ונהלים:  

 השחייה. תקנון איגודבכפוף להתחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א ו .1
לטובת קיום הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל  .2

 לתקנון איגוד השחייה.תחרות מסודרת ומוצלחת בכפוף 
 . אין הגבלה למספר המשחים לשחיין .3
, יום ה' 15.02.2018תיפתח בתאריך ו תתבצע דרך פורטל האגודות האינטרנטיההרשמה  .4

 .12:00בשעה  יום ה' 01.03.2018ותיסגר בתאריך  08:00בשעה 
ועד  15:00בשעה  01.03.2018חיקות יתבצעו דרך פורטל האגודות האינטרנטי החל מיום ה' מ .5

ו ולא יבוצע לתחרות ההרשמהינעל פורטל למועד זה  לאחר .12:00בשעה  05.03.2018יום ב' ל
 שינויים בהצבות ובחיוב האגודות.

ההשתתפות בתחרות מותרת לשחיינים הרשומים כחוק באיגוד השחייה והינם בעלי בדיקה  .6
 רפואית בתוקף.



 .זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד .7
 .בתכנית התחרות המופיע לפי הפירוט למשחים מקציםהגבלת  יים תתק בתחרות .8

תוך שמירה על מסגרת  מסוימיםבהתאם להרשמות בפועל יתכן ויתווספו מקצים במשחים 
במקרה של צורך בהורדת משתתפים סדר  זמן של שלוש שעות לכל היותר בכל הצגה.

  העדיפות יהיה: 

  ).12ובנות  13השחיינים מהשנתון הצעיר ביותר (בנים  .1

 שחיינים ללא זמני כניסה לפי גיל מהצעיר לבוגר. .2
  לפי זמני כניסה. .3

 .דקות לכל היותר 10פרסם לו"ז לכל הצגה. תתאפשר הקדמה של ת הנהלת התחרות .9
העמותה למשחה למשלמים עד ובזמן התחרות. צ'קים לרשום לפקודת  ₪ 30עלות ההרשמה  .10

  ספורט בעמק חפר.לקידום ה
מינימום לאליפות בהעומדים  ,לרשום לתחרות שחיינים ברמה הולמתהמאמנים מתבקשים  .11

מצורפת  למאה וכן הלאה). 2מ',  50בסדר גודל של עד שנייה ל( . ישראל או קרובים אליו
  טבלת זמני מינימום.

 קבוצת הגיל תהיה לפי גיל כללי. ובמשחי השליחים חופשי  800/1500במשחים  .12
 בוגרים. - 13 -בוגרות, בנים - 12 -בנות

 מחיקות במהלך התחרות יש להעביר על גבי טופס מחיקה בלבד בתחילתו של כל חימום. .13
 ₪. 50 למשחה קנס על אי התייצבות .14
 כל אגודה משתתפת מתבקשת להביא שופטים מטעמה לכל חלקי התחרות. .15
. הצבותבחדר ה 08:30בשעה  09.03.2018ישיבה טכנית למאמנים ומנהלים תתקיים ביום ו'  .16

 ההגעה חשובה! - עקב שינוי נוהל ההצבות, חלוקת הפרסים והתנהלות מול הלו"ז
 צבות:ה .17

  בתחרות לא יהיה מציב ואין צורך להגיע לחדר ההצבות. 17.1

 באחריות השחיינים להגיע לרחבת הזינוק בזמן. מאחרים לא יורשו לשחות! 17.2
שחיינים שחיינים לכל מסלול.  2בכניסה לאזור הזינוק יוצב אחראי שיאפשר כניסת עד  17.3

 הממתינים לתורם לזנק יעמדו מאחורי כסאות השופטים.
 לא יעשו שינויים בהצבות לאחר פרסומם. 17.4
  השחיינים במים תוך שהם שומרים מרחק מלוחות המגע. יישארובסיום המשחה  17.5

 יני המקצה הקודם עדיין במים.הזנקת המקצה הבא תבוצע כאשר שחי 17.6
 מיד לאחר ההזנקה יפנו שחייני המקצה הקודם את הבריכה. 17.7

  למנצחים בכל משחה וקבוצת גיל. 1-3מדליות למקומות  –פרסים  .18
לאחר ההכרזה  להענקת  המדליות והפרסים שולחן הפרסיםבאחריות השחיינים  לגשת ל

  על הזוכים בתום המשחה.
אחת מכל יום  האיכותיות ביותרהתוצאות  2הפרסים יוענקו לפי סיכום פרסים כספיים: 

פי טבלת -על הראשונים בדירוג המסוכםלשחיין ולשחיינית  ₪ 1500לבוגרים: תחרות! 
. השנייה בטיבה המסוכמת לשחיין ולשחיינית שישיגו את התוצאה ₪ 750הניקוד של פינ"א, 

 ₪! 6,000לקו סה"כ יחובהתאמה כנ"ל. ₪  250ו ₪  500 נוער:
  כמיטב המסורת יפורסמו ויוענקו במהלך התחרות. פרסים נוספים .19

  

  בהצלחה
 הנהלת התחרות



  טבלת זמני מינימום

  גברים  נשים  סגנון

  +17גיל   13-16גילאי   +16גיל   12-15גילאי   

  00:28.00  00:31.00  00:31.50  00:33.00  חופשי 50

  01:01.00  01:04.00  01:09.00  01:12.00  חופשי 100

  02:12.00  02:18.00  02:35.00  02:40.00  חופשי 200

  04:50.00  05:05.00  05:10.00  05:25.00  חופשי 400

      10:30.00  10:45.00  חופשי 800

  18:00.00  18:30.00      חופשי 1500

  00:33.00  00:35.00  00:37.50  00:39.00  גב 50

  01:11.00  01:14.00  01:20.00  01:23.00  גב 100

  02:32.00  02:40.00  02:50.00  02:58.00  גב 200

  00:37.00  00:40.00  00:42.00  00:44.00  חזה 50

  01:20.00  01:25.00  01:28.00  01:33.00  חזה 100

  02:52.00  03:00.00  03:08.00  03:15.00  חזה 200

  00:31.00  00:33.00  00:37.00  00:39.00  פרפר 50

  01:10.00  01:15.00  01:21.00  01:25.00  פרפר 100

  02:35.00  02:45.00  02:50.00  03:00.00  פרפר 200

  02:32.00  02:40.00  02:55.00  03:00.00  מעורב אישי 200

  05:20.00  05:30.00  05:50.00  06:00.00  מעורב אישי 400

  

 


