
  

 

 

 טכניים לבוגרותבתרגילים  אליפות ישראל 
 2020בשחייה אומנותית לשנת  

 
 מקום ומועדים

 בבריכה הלאומית מכון וינגייט, נתניה. 31.1.20 יום שישי 
 

 גיל ההשתתפות 
 ללא הגבלת הגיל 

           
 ההשתתפותהגבלת 

 אין הגבלת השתתפות
 

  זכאות השתתפות
 הרשומות כחוק באיגוד השחייה.שחייניות עם בדיקה רפואית בתוקף ו

 
 הרשמה  ימועד

 הרשמה לתחרות תתבצע דרך פורטל האגודות :
 10.11.19–פתיחת הרשמה 

  12:00 23.1.20 –גירת הרשמה ס
 

באמצעות יש להירשם  . בנוסף12:00בשעה  23.1.20והעברת מוסיקה: יום בפורטל המועד האחרון להרשמה 
 .בתוך הקובץ המסומנים)חובה להתייחס לכל שדות חובה  שבוע לפני מועד ההרשמה המצורףקובץ הרשמה 

 

 בלבד באימייל להחזיר יש הקובץ את  : orly@isr.org.il להעביר יש הנ"ל התאריך עד כן,-כמו 
               בלבד. 3MP בפורמט המוסיקה את באימייל

 
 אין.   רישום מאוחר:

 
 

 הגרלת סדר המשתתפות
 10:00בשעה  29.1.20 ההגרלה תתקיים ביום 

  
 דמי השתתפות

 .ש"ח למשתתפת 10 –תרגילי סולו 
 .ש"ח לכל צמד 15 –תרגילי דואט 

 .ש"ח לקבוצה 30 –תרגיל קבוצתי 
 

 ציון למשתתפות
 .100%בסיס -בכל הקטגוריות, יהיה עלהציון הניתן בתרגילים הטכניים, 

 
 טכנייםהתרגילים השל  משך הזמן

 .וגרותלבלפי חוקת פינ"א  -טכניים ה םתרגיליהזמן של ה משך
 
 השתתפות מותרתה

 ונערות, בוגרות הקטגוריות לשתי ייחשב הציון שהוא תרגיל בכל בלבד נערות תשתף אשר אגודה 
 אחת. פעם יבוצע התרגיל

 

 לקטגורית יהיה ציוןה הדואט תרגיל ו/או הקבוצתי בתרגיל יותר או בוגרת שחיינית תשתף אשר אגודה 
 בלבד. הבוגרות

 

mailto:orly@isr.org.il


  

 

 בגיל יהיו השחייניות שכל קבוצה תחשב נערות, הגיל לקבוצת הדואט תרגיל ו/או הקבוצתי בתרגיל 
 יותר. וצעירות נערות

 
 

 פרסים
 :כדלקמן מדליות המנצחות תשלוש בלויק מהתרגילים אחד בכל

 גיל הגבלת ללא – בוגרות א(
 ומטה  18מגיל    –נערות ב(

  
 

 ניקוד קבוצתי
 
הסופית תוצאה כל קבוצת גיל וקטגוריה, אשר ייחשב בליקבע עפ"י טבלת הניקוד המצ"ב, לאגודות, ניקוד ה

 2020באליפות ישראל קיץ  האגודותבניקוד 
 

 :לאגודות טבלת הניקוד
 

 קבוצתי דואט סולו תרגילי חובה מקום
1 9 9 12 18 
2 7 7 10 14 
3 6 6 8 12 
4 5 5 6 10 
5 4 4 4 8 
6 3 3 3 6 
7 2 2 2 4 
8 1 1 1 2 

 
 :לקחו בחשבוןילניקוד הכללי בבוגרות י

 2 ,קבוצתי. 2 דואט, 2 סולו 
 בנערות לליכ ניקוד יהיה לא  

 
 תוכנית האליפות
 תפורסם בהמשך 

 
 
 

 הה צ ל ח ב 

 


