
  

 

 2019מאסטרס קיץ ל ARENA  אליפות

 
 19-20.07.2019 מסלולים. 10מטר,  50במכון וינגייט, בבריכה של  "ווינר-בבריכה הלאומית "טוטותתקיים 

 כנית האליפות: ת
 19.07.2019יום שישי 

 הצגת בוקר:
 חימום   – 08:00-09:15

 הצגת הבוקר תחילת  – 09:30
 ר.סיום משוער הצגת הבוק – 12:30

 סדר המשחים
   נשים / גברים          חופשי  ) חתירה בלבד( 800
 נשים / גברים               פרפר 50

 יםגברנשים /    חזה   100
 םנשים / גברי   גב       200
 דק' הפסקה 10
50X4          נשים / גברים  מעורב 
 

 הצגת צהריים:
 חימום תחרות   –13:30-14:15
 וסיום משוער  תחילת הצגת הערב  –14:30-17:00
 סדר המשחים

50X3  'בני משפחה לכל קבוצה, משחה עממי(. 3) שליחים משפחותחופשי  מ  
 נשים / גברים                                       חזה 200
 נשים / גברים             חופשי ) חתירה בלבד( 100
 נשים / גברים   גב       50

 נשים / גברים   פרפר 200
 דק' הפסקה 10
50X4  'גברים 2 / נשים 2         מיקס שליחים חופשימ 
 

 20.07.2019יום שבת 
 ת בוקר:הצג

 חימום - 08:00-09:15
 תחילת הצגת הבוקר וסיום משוער.  - 09:30-12:30
 סדר המשחים

 נשים / גבריםפרפר                                     100
 נשים / גברים              חזה     50

  חופשי ) חתירה בלבד(            נשים / גברים 200
 נשים / גבריםאישי                           מעורב  400
   דק' הפסקה 10

504X גברים 2נשים /  2      מיקס  מ' שליחים מעורב 

 

 הצגת צהריים:
 חימום – 13:30-14:45
 תחילת תחרות וסיום משוער. – 15:00-18:00

 סדר המשחים:
 נשים / גברים      מ' חופשי   )חתירה בלבד( 50

 נשים / גברים                    אישי    -מעורב 200
 גב                                     נשים / גברים 100
 חופשי  ) חתירה בלבד(        נשים / גברים 400
 דק' הפסקה  10

50X4 מ' שליחים חופשי 



  

 

 
 

 ונהלי התחרות:תקנון 
 

ובכפוף לתקנון איגוד השחייה. חריגה מהתקנון מהווה הפרת משמעת והאגודה   התחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א
 ו/או השחיין יעמדו לדין משמעתי.

 

 ים המאושרים ע"י פינ"א.-ים, אך ורק עם בגדי-השימוש בבגדי* 
 ים, בו זמנית.-בגדי 2* חל איסור בשימוש עם 

 

 הצבות בבריכה.בחדר  08:30ישיבת ועדה טכנית תתקיים בבוקר התחרות בשעה 
 

 לזינוקים בגב. 1, לזינוקים ושחיית קצב, מסלול 9+  0במהלך  החימום: מסלולים 
 

 .את בהתאם לצורך מקצועי ואירגוניהנהלת התחרות רשאית לעשות שינויים במהלך התחרות וז .1

 .12:00בשעה  14.07.2019 סגירת הרשמה:, 08:00בשעה  05.06.2019פתיחת הרשמה:   .2

 12:00בשעה  16.07.2019 :סגירת מחיקות, 14:00בשעה  14.07.2019תחילת מחיקות: 

 ornit@isr.org.ilהרשמה באמצעות שליחת מייל למדור רישום יש לבצע  שחיינים ללא שיוך לאגודה: .3

של תחנת ספורט  קףטופס רישום לאיגוד, בדיקה ארגומטרית / כללית, בתויש לצרף את המסמכים הבאים: 

 .מס' טלפון ליצירת קשרת, צילום ת.ז, משחי השחיין/ני מורשית בלבד,

, 10.07.2019עד לתאריך לבצע ניתן  בפורטל: בדיקות בנוגע לרישום שחיינים חדשים / עדכון לאגודות הבהרה

 ת שחיינים לאליפות המאסטרס(.לאחר מועד זה לא תאושר הרשמ)

יש להירשם דרך הפורטל ובנוסף להעביר אליי למייל את המשחים אותם ישחו  – שחיינים/ות שומרי/ות שבת .4

 בהזנקה מיוחדת לשומרי שבת.

 התחרות.לאחר יישלח באמצעות מייל לאגודות השחייה,  חיוב .5

 עבור משחים אישיים.לשחיין/נית  ₪  100 לאליפות ,  רישוםעלות 

 .₪ 35 –משחה שליחים כל עלות רישום ל

 .ornit@isr.org.il לשחייני מאסטרס מחו"ל, בתאום מול מדור רישום ותחרויותפתוחה  התחרות .6

לאחר תאריך סגירת הרשמה , לא יהיו זיכויים, החזר כספי או ביטולים תחת שום סעיף או סיבה.  שחיין אשר נרשם  .7

 אם נמחק ביום התחרות.ולא הופיע מסיבה כלשהיא, לא יקבל החזר כספי גם 

 , או לזנק פעם נוספת לאותו המשחה.צב בזמן, לא יורשה להשתתף במשחהשחיין שלא יתיי .8

משחים אישיים ובכל משחי השליחים. ) כל שחיין רשאי להשתתף בקבוצת שליחים  4כל שחיין/נית רשאי/ית לשחות  .9

 אחת בלבד של אגודתו בכל אחד ממשחי השליחים(.

 קבוצות בכל סגנון. 4עד  –הגבלת משחי שליחים לאגודה  .10

 יחים יינתן ניקוד כפול לכל קבוצה, לפי טבלת הניקוד הקבוצתי.במשחי השל .11

mailto:ornit@isr.org.il
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 מחוץ לתכנית האליפות. המשחה הינו עממי. םא יכללו בניקוד הקבוצתי ומתקיילמשפחות ל חופשי  3*50ה משח .12

לפי תאריכי ההרשמה לתחרות  – https://forms.gle/2RdEWd1Xq95ULz5Q9-להרשמה למשחה זה דרך הקישור 

 בלבד.

75-, 74-70, 69-65, 64-60, 59-55, 54-50, 49-45, 44-40, 39-35, 34-30, 29-21 קטגוריות גילאים באליפויות: .13

79 ,80-84 85-89. 

 : כל קבוצה מרכיבה את סך הגילאים של ארבעת השחיינים בקבוצה.גיל בשליחים קטגוריית .14

 
 
 
 
 
 
 
 

 פרסים
 
 א העולמי לאותה התוצאה הקרובה ביותר באופן יחסי לשייוענק לשחיין/שחיינית עם , גביע ע"ש נלו בילדרמן

 .לזכרו של המאמן נלו בילדרמן חופשי, 200במשחה   קבוצת גיל
 

  בכל קבוצת גיל.ויוענקו לשלושת המקומות הראשונים בכל משחה  –מדליות 
 

 

  וכללי( יוענקו גביעים עפ"י המפתח הבא:לשלושת הקבוצות המצטיינות )בניקוד בנים, בנות  –גביעים 
 
 

 

 
 

 ואילך. 25האישיים יאושרו, מגיל שיאי גילאים במשחים  .1
 .25השחיינים מעל גיל  4בתנאי שכל  יאושרו םגילאים בשליחי שיאי .2

 
 

 

 
 
 
 

 בהצלחה באליפות

100-119 
120-159 
160-199 
200-239 
240-279 
280-319 

 1 2 3 4 5 6 מיקום

 6 5 4 3 2 1 ניקוד

https://forms.gle/2RdEWd1Xq95ULz5Q9

