
ביום שבת, 14.12.19 נחדש את מסורת תחרויות הקרב-רב אשר התקיימו במשך שנים רבות באתר הקסום של בריכת קיבוץ
עין-גדי אשר לחוף ים-המלח.

מהשנה תתקיים התחרות בבריכה הלאומית אשר במכון וינגייט ) 25 מטר, 10 מסלולים ( כאשר מחציתה השנייה של הבריכה 
האולימפית תשמש כבריכת חימום/שחרור.  בקרב-רב המנצח הוא השחיינ/ית אשר סיכום זמניי 5 המשחים שלו הנו המהיר ביותר

תקנון
התחרות הנה תחרות רשמית של איגוד השחייה ותתנהל על-פי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון ניהול התחרויות של איגוד השחייה. 

התחרות פתוחה להרשמה לשחיינים אשר רשומים באיגוד השחייה בלבד והנם בעלי אישור כשירות גופנית תקף לעונת השחייה הנוכחית.

בנות – ילדות 2010 – 2007, נערות 2006 – 2004, בוגרות – 2003 ומעלה קבוצות גיל 
בנים – ילדים – 2010 – 2006, נערים 2005 – 2003. בוגרים – 2002 ומעלה   

הגבלת השתתפות כוללת
בגלל מגבלת משך זמן כולל של קיום התחרות, תוגבל כמות ההרשמות הכוללת ל 80 מקצים ) גברים ונשים גם יחד ( בכל משחה. לפיכך, 

במידה ומספר הנרשמים יעלה על 800 שחיינים והנהלת התחרות תאלץ לבצע מחיקות יזומות מההרשמות הראשוניות, תינתן עדיפות 
ראשונית בהרשמות לשחיינים אשר נרשמו לתכנית הקרב-רב המלאה ) 5 משחים אישיים (

פרסים
לשלשת השחיינים הראשונים בכל קבוצת גיל אשר זמנם המצטבר בכל 5 המשחים האישיים יהיה המהיר ביותר, יוענקו גביעים. שחיינ/
ית אשר ישבור שיא גילאים בקבוצת הילדי/ות יזכה בשובר לקניית מוצריי "ארנה" בסך של 250 ₪, שחיינ/ית אשר ישבור שיא גילאים 

בקבוצת הנער/ות יזכה בשובר לקניית מוצריי "ארנה" בסך של 500 ₪ ושחיינ/ית בקבוצת הבוגרים אשר ישבור שיא ישראלי 
יזכה בשובר לקניית מוצריי "ארנה" בסך של 1.000 ₪.

הרשמות
ההרשמה תתבצע באמצעות פורטל האגודות החל מתאריך 25.11.19 בשעה 08:00 ותסתיים בתאריך  8.12.19 בשעה 12:00. 

מחיקות יחלו בתאריך 8.12.19 בשעה 14:00 ויסתיימו בתאריך 10.12.19 בשעה 12:00. לאחר מועד זה לא יתקבלו מחיקות.

דמי רישום
30 ₪ למשחה. שחיין אשר ירשם לכל 5 המשחים האישיים – 120 ₪ בלבד.

אגודה אשר תעביר את התשלום עבור שחיינ/ית אשר נרשם לתכנית המלאה בלבד עד מועד פתיחת התחרות תזכה להנחה
מיוחדת של תשלום בסך 100 ₪ בלבד לשחיינ/ית

קנסות
אי התייצבות למשחה  - 50 ₪. פטור מקנס אי התייצבות יינתן מסיבות רפואיות בלבד ורק במידה והודע להנהלת התחרות עד שעתיים 

לפני שעת ההזנקה ובכפוף להמצאת אישור רפואי עד יומיים מתום התחרות. אי עמידה במינימום – 50 ₪. על-פי טבלה מצורפת

תכנית התחרות
הצגת בוקר                                                  הצגת ערב

חימום 08:30, תחילת תחרות 09:30             חימום 15:00, תחילת תחרות 16:00
50 מטר פרפר                                              50 מטר חופשי

50 מטר גב                                                   100 מטר מעורב-אישי 
50 מטר חזה                                                הענקת גביעים ופרסים

הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדריי התחרות ככל שהדבר יהיה מועיל לטובת קיום
וניהול תחרות מסודרת ומוצלחת והכל בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

טבלת זמני מינימום ) שנת בסיס לחישוב גיל – 2020 (

קרב-רב "ארנה" ישראל
2019

                                    
        עד 13    עד 16    +17                           עד 14   עד 17     +18
חופשי 50       35:00   33:00   31:00                  33:00   31:00   29:00
פרפר 50        38:00   36:00   34:00                               36:00   34:00   32:00
גב 50             42:00   40:00   38:00                               40:00   38:00   36:00
חזה 50          44:00   42:00   40:00                               42:00   40:00   38:00
מעורב 100    01:30    01:25   01:20                            01:25   01:20   01:15

גבריםנשים


