
NETANYA'S                           INTERNATIONAL
SWIMMING CHAMPIONSHIP 2018

9-10.02.2018

מריחים את הקיץ, פותחים את העונה, 
מזנקים לבריכה ארוכה

מנהלי אגודות ומאמנים שלום !
חוזרים אליכם עם התחרות האטרקטיבית – אליפות ספידו נתניה הבינ"ל בשחייה.

התחרות תפתח את עונת הקיץ של השחייה הישראלית ותאפשר
לשחיינים התמודדות מוקדמת מול 

הבריכה האולימפית (50 מטר).
התחרות הותאמה לשחיינים ישראלים ברמה הגבוהה ויתארחו בה שחיינים מהזירה הבינ"ל.



תקנון
התחרות רשמית, לשחיינים הרשומים באיגוד השחייה בלבד. 

התחרות תתנהל על פי חוקת פינא ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.
 

קבוצות גיל
בנות: צעירות גיל 10-14, ובוגרות - מגיל 15 ומעלה.
בנים: צעירים גיל 10-15, ובוגרים - מגיל 16 ומעלה. 

      
פרסים

מדליות למקומות ראשונים לפי קבוצות גיל.
במשחי ה50 מ' – מדליות לפי גיל כללי.

גביעים יוענקו לשחיין ולשחיינית עם התוצאה האיכותית ביותר (לפי 
טבלת הניקוד הבינ"ל).

הרשמות
אין הגבלה למספר משחים לשחיין

במשחי 800 ו 1500 חופשי יתקיימו 2 מקצים בלבד לכל משחה 
בקבוצת גיל כללית ולפי זמני הרשמה מוכחים.

ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות פורטל האגודות האינטרנטי.
ההרשמה תפתח ב-15.1.2018 בשעה 08:00 ותסגר ב-1.2.2018 בשעה 

12:00. מחיקות מ- 1.2.2018 בשעה 14:00 ועד 5.2.2018 בשעה 14:00

דמי רישום 
₪30 לכל זינוק למים. התשלום יועבר טרם הזינוק הראשון במזומן או 

בהמחאה לפקודת דולפין נתניה.
תשלום אשר יתבצע לאחר מועד זה יהיה בתוספת של 20% לדמי 

ההרשמה. אי התייצבות למשחה 50 ש״ח קנס.
לאחר גמר מחיקות, לא תתאפשר מחיקה ללא טופס מחלה (אותו 

יש להעביר במייל לישראל ויינשל).

שונות
התחרות תתנהל לפי זמני כניסה, מדליות לפי קבוצות הגיל בתקנון.
הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות בכפוף לתקנון 

איגוד השחייה ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת קיום תחרות 
מסודרת ומוצלחת.

על כל אגודה להביא עמה לתחרות שופט שחיה שאת שמו יש 
לשלוח עד יומיים לפני התחרות למתאמת השופטים גברת ריקה 

פינקלר במייל 

הורים ופעילים המעוניינים לתרום להצלחת התחרות מוזמנים לפנות 
להדר 0544230300.

תוכנית התחרות
הצגה 1 - בוקר 9.02.18 - 09:30

הבינ"ל בשחייה
9-10.2.2018

400 מעורב אישי 
50 חזה - מוקדמות

טכס פתיחה 
100 גב

50 חופשי מוקדמות 
200 חופשי 

משחה דגיגי נתניה
50 חזה - גמר

100 פרפר 
800 חופשי בוגרות 

200 חזה
50 חפשי- גמר 

200 פרפר
100 חופשי

50 גב - מוקדמות
400 חופשי

50 פרפר - מוקדמות

50 גב - גמר
200 מעורב אישי

100 חזה
1500 חופשי בוגרים

200 גב
50 פרפר - גמר

הצגה 2 - אחה”צ 9.02.18- 16:30

 הצגה 3 - בוקר 10.02.18 - 09:30

 הצגה 4 - אחה”צ 10.02.18 - 16:00

Good luck to allGood luck to all
Competition Management
our website: www.hadarbd.comHadar Ben Dror

finklero@gmail.com
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אליפות                נתניה


