
  

 

 פרויקט טיפוח שחייני מרחקים ומים פתוחים בגילאי 14-16)ילידי 2003 עד 2005(
באגודות אנו מבקשים להזמין את השחיינים  מתוך מטרה לקדם ולעודד את שחייני המרחקים והמים הפתוחים

לתכנית העשרה שכוללת אימונים ייחודיים והרצאות בנושאים רלונטיים .  16-14והשחייניות הצעירים בגילאי 
 בתכנית יתקיימו אימונים בשבתות בתדירות של מפגש אחד לחודש.

ם האישיים .רף הקבלה לפרויקט הוא את האימונים יעבירו צוות המאמנים של המים הפתוחים בשיתוף עם המאמני
נקודות לבנים על פי טבלת הניקוד של פינ"א. הניקוד מתייחס למשחים הבאים :  580נקודות לבנות ו 550

מעורב אישי.  מצ"ב רשימת השחיינים והשחייניות המוזמנים. במידה ויש שחיינים  400בחתירה+ 1500,800,400
 .יותר בבריכה ארוכה מרף שמצוין מעלה אנא העבירו את שמותיהם  נוספים שלא הוזמנו ויש להם תוצאה טובה

 תאריכי המפגשים:
 .בריכה אולימפית  9.00-10.30 – 21.12
 .בריכה אולימפית  14.30-16.30   -21.12
 .ת בריכה אולימפי 9.00-10.30 – 29.02
 .בריכה אולימפית  14.30-16.30   -29.02
 .בריכה אולימפית  9.00-10.30 – 28.03
 .בריכה אולימפית  14.30-16.30  -28.03
 .בריכה אולימפית  9.00-10.30 – 18.04
 .בריכה אולימפית  14.30-16.30  -18.04
 .בריכה אולימפית  9.00-10.30 – 11.07
 .בריכה אולימפית  14.30-16.30  -11.07

 
 רשימת המוזמנים :

 בנים בנות 

 אגודה שנתון שם השחיין אגודה שנתון שם השחיינית מספר

ם-הפ. י  ידיד רביבי בת ים 2004 בקי פוזנר 1  

 הפועל ערד  ניקיטה ארציבשב בני הרצליה 2004 גוני יודפת 2

יזרעאלעמק   פרבר יואב כפר סבא 2004 עדן גולדברג 3  

 הוד השרון  קריצבסקי דניאל בת ים 2004 מיקה ביביטקו 46

 בני הרצליה  אור חורב לוי גליל עליון 2003 יובל דוד 57

נתניה דולפין  גוטמן בר בת ים 2004 עוז רוני 8  

 בני הרצליה  סופיר יונתן בת ים 2005 חביב רומי 9

יםהפועל בת   דיזנגוף איתי כפר סבא 2005 נעמי זיתוני 10  

 מכבי שהם  רומנו יואב הוד השרון 2004 לב אלקון נטע 11

ם-הפ. י  גליבינסקי אלכסי אולימפ נתניה 2005 חן נויה 12  

 קריית ביאליק  אייכל דניאל בת ים 2004 הילה שובל 13

 בני הרצליה  בן שטרית איתן מכבי חיפה 2003 רומי אטוס 14

איתיאטיאס  הוד השרון 2003 אוריין גבלן 15 ם-הפ. י    

ם-הפ. י 2004 מיקה נחמיה 16  בני הרצליה  אלושוילי שמעון 

 קריית ביאליק  בריזגנוב מיכאל דולפין נתניה 2004 גיא שלגל 17

 קריית אונו  אלדר ליר    18

 דולפין נתניה  חליפסקי תומר    19

 קרית אונו  זיידרמן מור    20

 הפועל בת ים  אלון אילין    21

ם-הפ. י  יונתן אחדות    22  

 מכבי חיפה  וורונוב אנדרי    23

 קריית אונו  דנציגר ענבר    24

 

 



  

 

 


