
 

     
 

  
  

  .2018חורף  - מכביאליפות 
  

  מבנה האליפות:
  האליפות תתקיים כגמר ישיר לכלל המשחים בתחרות.

  

  מועדי האליפות
  תחרות לנוער ובוגרים. 09.11.2018יום שישי 

  תחרות לצעירים. 10.11.2018שבת יום 
  

  מסלולים). 10מ',  25וינגייט (בריכת -הבריכה הלאומית, מכון :מקום האליפות
  

  צעירים: גילאים

  וכך הלאה. 10ישחה לגיל  – 2009לדוגמא: שנתון  – 2019התחרות תתקיים לפי שנת 
  /92007שנתון    12-10גיל  :בנים                         9/8200שנתון    11-10גיל    :בנות

  2005/6שנתון    13-14גיל                        2006/7שנתון    12-13גיל   
                         

  בוגרים: גילאים
  3/4200נתון ש   :בנים                        2004/5שנתון    :בנות

  ובוגרים יותר 2002נתון ש     ובוגורת יותר 2003שנתון   
  

  בוגרים, כל הגילאים שוחים יחד, תוצאות לפי קבוצות גיל כמופיע בתקנון.הנוער והבתכנית 
  
  הרשמות לתחרות: 

  08:00בשעה  18.10.2018ההרשמה לתחרות תתבצע דרך פורטל האגודות לאגודות מכבי בלבד, מתאריך 
  .12:00בשעה  05.11.2018ותיסגר בתאריך ה 

  

  בשעה  07.11.2018ויסתיימו בתאריך  14:00בשעה  05.11.2018מחיקות יתבצעו דרך הפורטל מתאריך
12:00.  

           
  לאחר מועד זה לא יתקבלו הרשמות נוספות או מחיקות.    
  

ניתן להעביר בקשות במייל ( לפי תאריכי ההרשמה לתחרות) להזנקת שחיינים אשר שוחים בשבת/  –שומרי שבת 
  או בשישי בערב.

  הבוקר.ההזנקה תתקיים ביום שישי בתום הצגת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     
 

  
  

  תכנית נוער ובוגרים 
  

   201811.09. ישייום ש
להעביר בתחילת  שינוי שמות שליחים יש, 09:00תחילת הצגה  08:45-08:00חימום: – בוקר הצגת 

  החימום של ההצגה.
  

      15-17  בנים      /               14-16בנות   מ' חופשי       200                             
   עד בוגרים 18בנים        / עד בוגרות  17 ות בנ       מ' חופשי  200                                

     15-17  בנים      /               14-16בנות          פרפר מ'    50                             
            עד בוגרים 18בנים        / עד בוגרות  17 ות בנ        פרפר  מ'    50                                

     15-17  בנים/                    14-16בנות          זה   מ' ח 200                             
            עד בוגרים 18עד בוגרות  /     בנים   17 ות בנ         זה  מ' ח  200                                

     15-17  בנים/                    14-16בנות           גב     מ'    50                             
            עד בוגרים 18בנים   עד בוגרות /      17 ות בנ               גבמ'    50                                

     15-17  בנים/                    14-16בנות          מ"א  מ'  200                             
            עד בוגרים 18עד בוגרות /      בנים   17 ות בנ        מ"א  מ'   200                                
                             50X4  '15-17  בנים/                     14-16בנות   מ"אמ                           
                             50X4  'עד בוגרים 18בנים   עד בוגרות  /      17 ות בנ  מ"אמ  

  

      
שינוי שמות שליחים יש להעביר בתחילת   16:00תחרות    15:45-15:00  חימום – אחה"צהצגת 

  של ההצגה. החימום
  

  15-17 בנים/                     14-16בנות           מ"אמ'  400                             
   עד בוגרים 18בנים   עד בוגרות  /      17 ות בנ              מ"א  400                                

     15-17  בנים/                     14-16בנות           חזה מ'    50                             
            עד בוגרים 18בנים   עד בוגרות  /      17 ות בנ          חזה מ'    50                                

     15-17  בנים/                    14-16בנות               גבמ'  200                             
            עד בוגרים 18עד בוגרות  /     בנים   17 ות בנ             גבמ'   200                                

     15-17  בנים/                    14-16בנות         חופשימ'    50                             
            עד בוגרים 18בנים   עד בוגרות /      17 ות בנ        חופשימ'    50                                

     15-17  בנים/                    14-16בנות           פרפרמ'  200                             
            עד בוגרים 18עד בוגרות /      בנים   17 ות בנ         פרפרמ'   200                                
                               

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

     
 

  

  תכנית צעירים
  

  10.11.2018 שבת יום 

שינוי שמות שליחים יש להעביר בתחילת , 09:00תחילת הצגה  08:45-08:00חימום: – בוקר הצגת 
  החימום של ההצגה.

  
    10-12  בנים /  10-11בנות    מ' חופשי       100                             
               13-14בנים  /  12-13ות בנ        מ' חופשי  200                                

    10-12  בנים /  10-11בנות             חזהמ'  100    
  13-14בנים   /  12-13ות בנ           חזהמ'   100                                
    10-12  בנים  /  10-11בנות                גבמ'  100                                
  13-14בנים   /  12-13ות בנ              גבמ'   200                                

    10-12  בנים  /  10-11בנות           פרפרמ'    50                       
    14-13בנים   /  13-12ות בנ         פרפרמ'   001                                
                       50X4 12-10בנים   /  11-10בנות   מ' מעורב  

                 50X4 13-14בנים   /   12-13בנות   מ' מעורב   

  
שינוי שמות שליחים יש להעביר בתחילת   16:00תחרות    15:45-15:00  חימום – אחה"צהצגת 

  החימום של ההצגה.
  

    10-12  בנים / 10-11בנות           מ"אמ'  100                             
               13-14בנים  /  12-13ות בנ        מ"א  מ'  200                                

    10-12  בנים / 10-11בנות            חזהמ'    50    
  13-14 בנים /   12-13ות בנ        ופשיחמ'  400                                
    10-12  בנים /  10-11בנות               גבמ'    50                                
  13-14בנים  /  12-13ות בנ             גבמ'   100                                
  10-11בנים  /  10-11בנות חופשי    מ'  4*50                             
  13-14בנים   /  12-13נות חופשי    במ'  4*50                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

     
 

  

  הוראות ונוהלי האליפות

  
ת     משמע תבישראל. חריגה מהתקנון מהווה הפריפות, על כל שלביה, תתנהל עפ"י חוקת פינ"א ותקנון איגוד השחייה האל

  משמעתי.והאגודה/ השחיין יועמדו לדין 

  הנהלת התחרות רשאית לשנות את לוחות הזמנים בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

  

 כיוונית. -) יהיו מיועדים לזינוקים וספרינטים בלבד והשחייה בהם תהיה חד9-ו 0בעת החימום, המסלולים הקיצוניים (  )א
 למדידות קצב.  8מיועד לזינוקים בגב ומסלול  2מסלול 

  דקות מתחילת החימום. 30הנחיות אלה יבוצעו ע"י מנהל התחרות               
  

   :הגבלת השתתפות

  משחים אישיים. 4שחיין/ית רשאי/ת להשתתף עד וכולל כל   )ב
 
 .קבוצות שליחים 2כל אגודה רשאית לרשום   )ג

  
   :ניקוד קבוצתי

 לפי המפתח הבא: האישיים, בכל אחד מהמשחיםיינתן  ניקוד קבוצתי  )ד
  

                                
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  מקום
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ניקוד

                      

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  מקום
  25  22  19  17  16  15  14  13  12  11  ניקוד

  

   :פרסים

  יוענקו מדליות. ,לשלושת השחיינים הראשונים בכל משחה  )ה
  

  עפ"י הדירוג: בנים, בנות וכללי יוענקו גביעים.הגמר לשלוש האגודות המצטיינות באליפות   )ו
  
   

  לקבוצה אחת עם התוצאה המהירה מבין השתיים בכל קטגוריה. ,ניקוד כפולבמשחי השליחים יינתן          
  

  קנסות:
 ש"ח.100-שחיין שלא יתייצב למשחה/ו/או לא התייצב בזמן האגודה תיקנס ב .1

  
 על אי הופעתו .₪  100ב אגודתו תיקנס ושחיין אשר לא יתייצב במועד לדוכן המנצחים, לא יקבל את המדליה  . 2

  
 מחיקות יש להעביר על גבי טופס מחיקה בחילת החימום של כל הצגה.מחיקות לאחר גמר  . 3

  
 ₪. 50אי התייצבות  למשחה ללא טופס מחיקה תגרור קנס ע"ס  . 4

 
  
  
  
  
  
  
  

  בהצלחה באליפות.


