
 תחרות ליגה ע"ש שקד קסלר ז"ל -משחה שקד

 אגודות מוזמנות:

 כל אגודות השחיה האומנותית בישראל.

 מקום ומועד:

 בריכת עשרת, ישובי גדרות. -30.12.2019יום חמישי ה 

 חימום. 10:00-10:30

 תחרות. 10:30-14:30

 ההרשמה.להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות את לוחות הזמנים בהתאם לנתוני  -

 גיל והגבלת השתתפות:

 ללא הגבלת גיל -תרגילי חובה

 ומטה וקטגוריה ללא הגבלת גיל.  12 -תרגיל משולב

 2ו 12קבוצות עד גיל  2קבוצות בשתי קטגוריות גיל ) 2בתרגיל המשולב כל אגודה רשאית לרשום עד 

 קבוצות ללא הגבלת גיל/ גיל מעורב(.

 תוכנית התחרות:

 :קבוצות תרגיליםלפי שתי  הגבלת גילבה ללא תרגילי חו -

 :1קבוצה 

 ( 302תרגיל בלוסם לפי פינא. Blossom) 

 ( 301תרגיל ברקודה לפי פינא. Barracuda) 

 ( 323תרגיל ריבוע לפי פינא. Somersault front pike) 

 :2קבוצה 

 ( 310תרגיל גילגול אחורה לפי פינא. Somersault back tuck) 

 ( 316תרגיל קיפנוס לפי פינא. Kipnus) 

 שכיבה(-< מצב תינוק-< פלמינגו-< מצב תינוק-תרגיל פלמינגו )שכיבה > 

 .וכל משתתף יבצע את שלושת התרגילים בזה אחר זה ניתן להרשם רק לקבוצת תרגילים אחת

 

 



 קטגוריות בשתי קבוצות גיל: 2תרגיל משולב לפי  -

 קבוצות ללא  2עד ; 12קבוצות עד גיל  2)עד  '1:45תרגיל משולב עד זמן של  -קטגוריה א

 הגבלת גיל(.

 קבוצות ללא  2; עד 12קבוצות עד גיל  2' )עד 3-'2תרגיל משולב בזמן של  -קטגוריה ב

 .הגבלת גיל(

 ספורטאים. 12ספורטאים ומקסימום של  4כל קבוצה תהיה מורכבת ממינימום של 

. את קובצי המוזיקה יש etikalev@gmail.comיש להעביר קובץ מוזיקה למייל במקביל 

להעביר באופן מסודר כך שכל קובץ מכיל את הקטגוריה אליו שייך, כשבמייל מפורטים שמות 

 .25.12.2019המשתתפים. את המייל יש לשלוח עד ה

 

 מועדי הרשמה:

לכל הספורטאים הרשומים באיגוד השחייה ההרשמה לתחרות תתקיים דרך פורטל האיגוד ותתאפשר 

 ובעלי בדיקה רפואית כחוק.

 08:00 12.11.19: פתיחת הרשמה

 12:00 19.12.2019 -סגירת הרשמה

 דמי השתתפות:

 ש"ח עבור כל שחיין. יש להעביר תשלום למזכירות הראשית באופן מרוכז מכל אגודה ביום התחרות.  25

 ציון למשתתפים:

 יהיה דירוג רשמי של המשתתפים.בתרגילי החובה לא 

 שיטת הציונים תיקבע על ידי השופטת הראשית.  

 פרסים:

 בתרגילי החובה יחולקו לכלל המבצעים מדליות השתתפות בתום הביצוע.

בתרגיל המשולב יחולקו מדליות לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה ובכל קבוצת גיל שהוגדרה 

וללא  12מקומות ראשונים עד גיל  3וללא הגבלת גיל בקטגוריה א'.  12מקומות ראשונים עד גיל  3)

 הגבלת גיל בקטגוריה ב'(. 

 בעלי תפקידים:

 .חיים בגגון -מנהל התחרות

 .ום מול אניה קרמר/ יעל רוביצ'קבתיא -שופטת ראשית

 לשאלות ניתן לפנות לאתי לוי כהן.

mailto:etikalev@gmail.com

