
  14.4.17 – תקנון תחרויות הליגה האזורית לצעירים

התחרויות הינן רשמיות על כל המשתמע. על כן, היא פתוחה לשחיינים הרשומים  . 1
 באיגוד השחייה בלבד. 

 למרות שאין מדידה אלקטרונית התחרות עפ"י תקנון פינ"א ואיגוד השחייה. . 2
  תג מזהה.השתתפות בתחרות מותנית בהצגת  . 3
 הרישום לכל משחה יהיה על כרטיסיות איגוד השחייה בלבד.  . 4
 ש לרשום על הכרטיסים את שם המתחרה ת.ז.  ושנת הלידה באופן ברור וכן, י . 5

 שם המחוז.ותאריך חותמת אגודה 
 10קבוצות הגיל המשתתפות חופפות לקבוצות הגיל באליפות ישראל לצעירים. בנות  . 6

 . 14ועד גיל  11. בנים גיל 13גיל ועד  10יתחרו בנפרד משמע: בנות גיל 
 : שני משחים לשחיין בכל תחרות.הגבלת משחים . 7
השחיינים והשחייניות בכל גיל ובכל משחה יצברו ניקוד ושלושת הראשונים יזכו  . 8

 בפרסים. הניקוד הוא ארצי ולא אזורי!
'. מקום נק 8נק'. מקום שלישי  10נק'. מקום שני  12: מקום ראשון להלן הניקוד . 9

 .10נק'. וכך, בהפרש נקודה ובסדר יורד עד מקום  7רביעי 
שופטים מוסמכים לכל תחרות. אגודה שתגיע ללא  3כל אגודה חייבת להציב  .10

 !שופטים, לא תוכל להתחרות
כדי לכבד את רמת התחרות אך בעיקר כדי : תוצאת מינימום להשתתפות בתחרות .11

טבלת זמני מינימום לפי גיל ומשחה.  לכבד את השחיינים מצורפת כנספח למסמך זה
 מצפה לבגרות מאמנים!

אך  13ניתן לשתף בתחרות שחייניות בנות  ות חשובות: אין משחים מחוץ לתחרות.הער
  .שאינם כלולים בגילאי התחרות לא ניתן לשתף שחיינים נוספים 

  
  :סדר המשחים 

  חופשי - 400-
  חזה - 200-
  גב - 100-
  פרפר - 200-
  חופשי - 100-

  2017טבלת זמני מינימום לתחרויות ליגה צעירים 
 בנות

  2005  2006  2007  משחה
  1:28  1:36  1:42  חופשי 100
  3:18  3:30  3:40  חופשי 200
  6:25  6:40  6:55  חופשי 400
  1:46  1:55  2:00  פרפר 100
  3:40  -  -  פרפר 200
  1:44  1:52  1:56  גב 100
  3:35  3:50  4:00  גב 200
  1:51  2:00  2:05  חזה 100
  3:40  4:00  4:15  חזה 200
  1:45  1:55  2:00  מ.א. 100
  3:38  3:50  4:00  מ.א. 200
  6:55  -  -  מ.א. 400



  בנים
 

  2003  2004  2005  2006  2007  משחה
  1:08  1:16  1:26  1:34  1:40  חופשי 100
  2:45  2:55  3:05  3:20  3:30  חופשי 200
  5:45  6:00  6:15  6:30  6:45  חופשי 400
  1:25  1:32  1:40  1:45  1:50  פרפר 100
  3:05  3:20  -  -  -  פרפר 200
  1:24  1:30  1:38  1:45  1:50  גב 100
  3:00  3:10  3:20  3:30  3:40  גב 200
  1:30  1:38  1:46  1:55  2:00  חזה 100
  3:15  3:25  3:35  3:50  4:00  חזה 200
  1:20  1:28  1:40  1:50  1:57  מ.א. 100
  2:55  3:07  3:20  3:35  3:50  מ.א. 200
  6:10  6:28  -  -  -  מ.א. 400

  

  אזורים, שעות התחרות ואחראים על אזורים 

 :אגודות אזור הגליל  

הפועל ק. טבעון, הפועל מ.א משגב, הפועל עמק יזרעאל, הפועל בית איל, הפועל גליל עליון, 
  הפועל נצרת עילית, 

  052-329-8038רן אבן דנן, נייד:  :האחראי על התחרות

. החימום יתחיל בשעה מועצה אזורית משגבבבריכת  9.4.17-ב ביום א', תתקייםהתחרות 
  .10:00-ב והתחרות 09:30

  :אגודות אזור הצפון

מכבי נהריה, הפועל קריית אתא, מכבי חיפה, מכבי קריית ביאליק, הפועל קאנטרי כפר 
  הפועל עירוני עראבה, הפועל כסרא סמיע.מכבי סחנין, ורדים, 

! אגודות שמעוניינות להתחרות יכולות להצטרף לתחרות במשגב, התחרות מבוטלת
  ככתוב למעלה.

  :תיכון אזור אגודות

הפועל כפ"ס ב. ברל, הפועל עמק חפר, הפועל אולימפ נתניה, הפועל דולפין נתניה,  הפועל 
  .סנפירי השרון, פליפר חדרה, הפועל עירוני הוד השרון  הפועל איאן קלנסוואה

  .052-346-5971 –טל' נייד  .אסף מימון הוא התחרות על האחראי

התחרות  16:15בשעה  יתחיל החימוםגבעת חיים.  בבריכת 14.4.17-בתתקיים  תחרותה
  .17:00תתחיל בשעה 

  



  :אגודות אזור דן

בני הרצליה, מכבי קריית אונו,  ספורטן פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, הפועל גבעתיים, 
  אביב-תלמכבי , ע.ל.ה  עוצמה רעננה

  .054-700-7084ארי לימור טל' נייד: מר  הוא התחרות על האחראי

חימום . 14.4.17ו' ביום  גבעתיים – 8ת הפועל גבעתיים ברח' אילת כהתחרות תתקיים בברי
  .16:00-. תחרות ב15:30 בשעה

  תחרות בשעה

  :אגודות אזור השפלה
יבנה, מכבי כפר המכביה, מכבי וייסגל רחובות,  .מ ים, הפועל חולון, הפועל פ-הפועל בת

  מכבי ראשון לציון, הפועל באר טוביה, הפועל גדרות
  

  050-281-0679 –האחראי על התחרות הוא גיא שחר. טל' נייד 
  

. תחרות 09:00. חימום בשעה 13.4.17ה' ים ביום -עמידר בבת התחרות תתקיים בבריכת
  09:30-ב

  :אגודות אזור יהודה
ירושלים, ירושלים רבתי, הפועל בית שמש, מכבי שוהם, מכבי מעלה אדומים, מכבי הפועל 

  .פארק המים רעות
  

בשפלה התחרות מבוטלת! אגודות שמעוניינות להתחרות יכולות להצטרף לתחרות 
  ככתוב למעלה. ככתוב למעלה

  
  :דרום אזור אגודות

הפועל באר שבע, אס"א אילת,  הפועל ג'מיםאילת, הפועל שחייני הנגב, הפועל עומר, הפועל 
הפועל דולפין נתניה מחוז דרום , רמת הנגב, מתנ"ס  ערד, מכבי אשדוד, הפועל באר שבע, 

  נס ציונה.הפועל 

  .050-360-1010 –טל' נייד  .אמיר כהן הוא התחרות על האחראי

התחרות בשעה  16:10 בשעה החימוםבבריכת שער הנגב. . 5.5.17-ב תתקיים תחרותה
  .מועצה אזורית שער הנגב בבריכת .16:50

  מאמנים ומנהלי אגודות, אני עומד לשירותכם בכל עת ובכל נושא מקצועי. 
  פרטי התקשרות: 
  054-310-0027 –טל' נייד -
 rubi@isr.org.il –מייל -

  
  ד"ר רובי שלו

 האיגוד השחיי –מנהל מקצועי 


