
 

 

 עמוד 1
 

1/5/2017 

 ד שחייני מאסטרס,לכבו

 קבוצותהמאמני מאסטרס וראשי 

 

 02ה  הנבחרת ישראל למשחי המאסטרס במכביקביעת 

 מים פתוחיםבבבריכה ו

 

 .20ה  הלמשחי המאסטרס במכבימסמך זה בא להסדיר את קביעת נבחרת ישראל 

 עקב לוחות הזמנים הנדרשים ממטה המכבייה, התהליך חייב להיות פשוט ומהיר.

 

 ה(אתר המכבי מתוך) לתחרויות הבריכה תמצית התקנון .א

 :20-ה המשחקי המכביתחרות השחייה למאסטרס בבהמשחים  אלו

 )בהפסקת היום האחרון של תחרויות הבוגרים( 12/7/2017: 1יום 

 200  'חופשימ 

 100  'גבמ 

 בוקר: 13/7/2017: 2יום 

 200  'מעורב אישימ 

 50  'חופשימ 

 100 מ' חזה 

 4X50 מ' שליחים חופשי 

 :ערב 13/7/2017: 2יום 

 100 מ' פרפר 

 50 מ' חזה 

 100 מ' חופשי 

 14/7/2017: 3יום 

 50 מ' גב 

 400 מ' חופשי 

 50 מ' פרפר 

 4X50 מ' שליחים מעורב 

 +80, 75-79, 70-74, 65-69, 60-64, 55-59, 50-54, 45-49, 40-44, 35-39קבוצות הגיל הן: 



 

 

 עמוד 2
 

 +50, 35-49: ליחיםשקבוצות הגיל של ה

  , ומכל מין.קבוצת גילמשחה, בכל שחיינים בכל  5במשחים האישיים ייצגו את ישראל מקסימום 

 .אין מגבלה רישמית על מספר המשחים לשחיין

 

 ה(אתר המכבי מתוך) המים הפתוחים תמצית התקנון .ב

 16/7/2017: 1יום 

 5 ק"מ 

 1.5 ק"מ 

 +60, 50-59, 40-49, 30-39קבוצות הגיל הן: 

 

 בתחרויות הבריכה הלים לקביעת נבחרת ישראלנ .ג
  תיקבע פיה על התחרות תהיה זאת אליפות, "2017כאמור בתקנון אליפות הקיץ למאסטרס 

 ."20 ה הלמכבי המאסטרס נבחרת

 הראשונים יהוו  5, שחיינים ויותר 5ישחו  בהובכל קבוצת גיל, , הקיץ בכל משחה באליפות

 את הנבחרת הבסיסית לאותו משחה ולאותה קבוצת גיל.

 הנוהל )לפי  הלא יירשם למכבי מחמשת הראשונים כאמור לעיל חיין אחד או יותרבמידה וש

ל פי תוצאות אליפות ת השחיינים הבאים בתור ע, יכנסו לנבחרת הבסיסיהמתואר בהמשך(

 .2017הקיץ למאסטרס 

  בהתאם שחיינים באחת מקבוצות הגיל לעיל, ישובצו שחיינים נוספים  5במידה ויהיו פחות מ

 ה )אותה נפרט בהמשך(:, על בסיס ההרשמה למכבי)לפי סדר החשיבות( לקריטריונים הבאים
 מטר בשנתיים האחרונות 50תוצאות רישמיות של האיגוד בבריכה  .1

 מטר בשנתיים האחרונות 25רישמיות של האיגוד בבריכה תוצאות  .2

המאמן למכביה והמנהל המקצועי  יהיו ,שחיינים בקבוצת הגיל 5פחות מ בכל משחה של 

 מעבר לשחייני הנבחרת הבסיסית. הנוספיםבקביעת הנציגים עיל שיקול דעת להפ רשאים

  לצורך העניין, 2017אליפות הקיץ למאסטרס תיקבע אך ורק על פי תוצאות נבחרת השליחים .

לזמן הביניים  שניות 0.60תיחשבנה בתוספת  2-4שחיינים ה לתוצאות במשחה השליחים ה

  .האישי

 8 המחליפים 4השחיינים ו  4חופשי המהירים בכל קבוצת גיל ומין יהוו את מטר  50 שחייני ה 

מטר בכל  50הזמנים המהירים ב  2בעלי ו השחיינים יהי 8של הנבחרת. במשחי המעורב, 

 אחד מהסגנונות, כאשר בעל הזמן השני יהיה המחליף.
 

 

 מים הפתוחיםבתחרויות ה הלים לקביעת נבחרת ישראלנ .ד
  רשאי להרשם ולהכנס עם ביטוח ובדיקה רפואית בתוקף השחייה שחיין הרשום באיגוד כל

 לנבחרת ישראל למשחי המים הפתוחים למכבייה.

  תתבצע באותו האופן כמו לתחרויות הבריכה.ההרשמה 
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 לארגון לוח זמנים .ה

 12-13/5/2017  המאסטרסהקיץ אליפות 

 14/5/2017   את תוצאות התחרות מאמן למכביה והמנהל המקצועילהאיגוד מעביר ,

 ומפרסם את התוצאות באתר של איגוד השחייה

 16/5/2017  פורט בהמשך(ה )אופן הרשמה ילמכביך אחרון להרשמה יתאר 

 20/5/2017  הפירסום הנבחרת למכבי 

 23/5/2017  .תאריך אחרון לקבלת עירעורים 

 25/5/2017  הפירסום הנבחרת הסופית למכבי 

 

 יהנהלי הרשמה למכב .ו

 והמנהל המקצועי.על פי המלצת המאמן למכביה  כביהיגוד רושם את הנבחרת למשחי המהא 

  ,להרשמה לאליפות הקיץ:בדומה כדי להכנס לנבחרת, על השחיין להרשם באופן הבא 
o יפורט בהמשך( דרך אתר ההרשמה של האיגוד( 
o יפורט בהמשך( דרך אקסל מרוכז של האגודה על ידי מנהל האגודה( 

 :כחלק מתהליך ההרשמה 
o  משחים ת, ללא הגבלשהשחיין רוצה לשחותל משחה כיש לרשום 

o  מי שעדיין לא העביר( 17/7/2017 לבתוקף יש להעביר בדיקה רפואית( 
o יש להעביר תמונת פספורט דיגיטלית 

  :16/5/2017תאריך אחרון להרשמה 

 

 מספר דגשים .ז

  על פני  ,2017למאסטרס  אליפות הקיץבמשחה מסויים ב שחהשחיין שלא  אופןבשום לא יועדף

 שכן שחה.שחיין 

  יבוטל רישומו 17/7/2017-לאיות בתוקף ובדיקות רפ 16/5/2017 לתאריך עדעביר ישחיין שלא ,

 .לאלתר

 שום אופן מכל האמור לעיללא תהייה חריגה ב. 


