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 2019  תוכנית ותקנון גביע ירושלים לצעירים
 חוות הנוער הציוני ירושלים. – 30.12.2019

 

 22 -השנה החוגג תחרות מסורתית זו  גביע ירושלים בשחייה . 

  ירושלים ,26רח' הורקניה  ,הציוניבבריכת חוות הנוער התחרות תתקיים,  

  30.12.2019ב', ה   וםהחנוכה ביחג בחופשת        

  ללא שעון אלקטרוני בשיטת תחרות ליגה, ותתקיים יום אחד בלבדהתחרות תימשך. 

 .הבריכה והמתקנים בשטח מגודר ומאובטח 

  גמר ישירכל המשחים יתקיימו במתכונת. 
 

 (2019)לפי השנה  קבוצות הגיל בתחרות

 

 בנות:

 (2010-2009)שנתונים  9-10גילאי 

 (2008-2007)שנתונים  11-12גילאי 

 (2006)שנתון  13גילאי 

 :בנים

 (2010-2008)שנתונים  9-11גילאי 

 (2007-2006)שנתונים  12-13גילאי 

 (2005)שנתון  14גילאי 

 

 במשחה זה השחיינים יוצבו לפי זמני כניסה. (, 9-99לכל הגילאים, ) חופשי פתוח  50משחה *
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 תוכנית התחרות
 

  30.12.2019 ב' יום 

 בוקר   - 1הצגה 
 8:50עד  8:00משעה חימום 

 9:00תחילת תחרות 

 

 קבוצת גיל וסגנון מרחק

 כולם לפי קבוצות גיל חופשי 100

 כולם לפי קבוצות גיל  חזה 50

 14, בנים  13בנות  מ.א  200

 כולם לפי קבוצות גיל פרפר 50

50X4 חופשי מיקס 
 9-12בנים  9-11בנות 

 13-14בנים  12-13בנות 

 

 ערב – 2הצגה 
 15:50עד  15:00חימום משעה 

 16:00תחילת תחרות בשעה 

 

 קבוצת גיל וסגנון מרחק

  9-13,בנים  9-12בנות   מ.א 100

 כולם לפי קבוצות גיל  גב 100

 לפי קבוצות גילכולם  חופשי 200

4X50 מ.א שליחים 
 9-11בנים  9-10בנות 

 12-14בנים  11-13בנות 

 פתוח חתירה 50

 
 טבלת מינימום

 

    

 בנות

  2010-2009 

 בנות

2008-2007 

 בנות

2006 

 בנים

2010-2008 

 בנים

2007-2006 

 בנים

2005 

 ----------------- --------------- --------------- ---------- --------- -------------- חופשי 50

 01:13.00 01:15.50 01:24.00 01:24.00 01:31.00 01:36.00 חופשי 100

 02:30.00 02:35.00 02:55.00 02:52.00 03:06.00 03:15.00 חופשי 200

 00:38.50 00:40.00 00:44.00 00:42.00 00:43.50 00:46.00 פרפר 50

 00:42.50 00:44.00 00:46.00 00:45.50 00:47.00  00:49.00 חזה 50

 01:23.00 01:26.00 01:36.00 01:28.00 01:38.00 01:42.00 גב 100

 ------------ 01:35.00 01:38.00 ---------- 01:40.00 01:44.00 מ.א 100

 03:02.00 ------------ ---------- 03:12.00 --------- ------------ מ.א 200
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 התחרות.תקנון 
 
 

אך ורק  איגוד השחייה בישראל. בתחרות רשאים להשתתף ןותקנו התחרות תתנהל עפ"י חוקת פינ"א: השתתפות בתחרות .1

שיענו לדרישות הנהלת  ועברו בדיקה רפואית תקינה ומבוטחים כחוק ושחיינים מחו"ל שחיינים הרשומים כחוק באיגוד השחייה

 בכפוף לתקנון איגוד השחייה .התחרות

 : המשחיםנהלי  .2

 . מהגיל הצעיר למבוגר, בנות ראשונות סדר המשחים .א

 במינימום המצורף. ם ולעמידהימשחים אישי 3-למוגבל  כל שחיין .ב

 מקצים בהתאם לקבוצות הגיל. 4כל משחה מוגבל ל  .ג

 גמר ישיר. כ יתקיימו כל המשחים .ד

 .חה בקבוצת הגיל אליה הוא נרשם בלבדשישחיין  .ה

, קבוצת גיל אחת לכלשליחים ומוגבלת לקבוצת  באמצעות פורטל האיגודההרשמה לשליחים תתבצע  .ו

 ניתן להחליף שם של שחיין בתחילת החימום של כל הצגה.
 19.12.2019ותיסגר בתאריך ה 08:00בשעה  25.11.2019תתבצע באמצעות פורטל האגודות, מתאריך  ההרשמה הרשמות: .3

 12:00בשעה 

 .12:00בשעה   22.12.2019, ויסתיימו בתאריך 14:00בשעה 19.12.2019מתאריך ה מחיקות:       

 

 

 וקנסות: דמי הרשמה .4

 את התשלום יש להסדיר לפני תחילת התחרות. לשליחים.₪  50ש"ח למשחה אישי,  30 .א

 ₪. 50אי עמידה במינימום תגרור קנס בסך  .ב

 ₪. 100אי התייצבות למשחה תגרור קנס בסך  .ג

 דיר את החוב אחרת לא יורשו להשתתף בתחרות.אגודות שנושאות חוב מהעבר נדרשות להס .ד

 רב הניקוד. יגביע ירושלים יינתן לקבוצה שתזכה במ: ניקוד קבוצתי .5

 ,נק' 5מקום שני = , נק' 7מקום ראשון = משחה ובכל קבוצת גיל יקבלו ניקוד של  שיטת הניקוד: ששת הראשונים בכל

  .. במשחי שליחים הניקוד כפולנק'  1נק' , מקום שישי =  2', מקום חמישי =נק 3מקום רביעי =  נק',  4=  מקום שלישי

 :פרסים .6

 שי השתתפות.        

  .מדליות לשלושת הראשונים בכל משחה אישי

 ובהתאם, תחרות מסודרת ומוצלחת הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת קיום .7

 .לתקנון איגוד השחייה 

  02-6794004טלפון בלברורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי האגודה 

 hapoel.swim@gmail.comמייל -איאו ב,  6482860-02בפקס 

 

 

  אנו מאחלים לכולם תחרות מוצלחת

  ,בברכה

 הנהלת התחרות
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