
 

  
  

  תחרות לקביעת קריטריונים – 7201גביע האיגוד 
  

  7.4.20122-19 רביעי עד שבתימים  :תחרותמועד ה
  

  ).מ' 50, מסלולים 10(וינגייט - , מכוןהבריכה הלאומית :תחרותמקום ה
  

לשחייה הישראלית בגילאי הנוער והבוגרים. בתחרות זו ניתן  שניהלהוות תחרות פסגה : מטרת התחרות

, אליפות אליפות העולם, בודפשטלאומיות הבאות: –להשיג (או לאשרר) קריטריון לתחרויות המטרה הבין

עת , לפסטיבל הנוער, ג'יור הונגריה, לקבי(אליפות מדינות הים התיכון) , קומןבמכון וינגייט אירופה לנוער

  "אתנה" לבוגרות ונערות.יה, לאוניברסיאדה וכן, לקביעת סגל הסגל למכב

  

   :תחרותשיטת ה

מ'  1500-ו 800גמר אחה"צ פרט למשחי ומשחי המוקדמות בבוקר ה ה שבה משחיהתחרות תתקיים בשיט

השחיינים בעלי הזמנים המהירים ביותר  10חופשי. במשחי הגמר יתקיימו שני מקצים. בראשון ישחו 

השחיינים המהירים ביותר עד לגילאי קדטים ונוער בלבד  10הגבלת גיל. במקצה השני ישחו במוקדמות ללא 

  ).17עד  13, נשים 18עד  15(גברים 

המקצה החזק והמהיר מקצים בלבד בכל משחה.  3יתקיימו מ' חופשי יתקיימו כגמר ישיר.  800/1500משחי 

  הצהרים. יתר המקצים יהיו בשעות הבוקר. -יתקיים אחר

  
  :לאיםגי

  פי שנות הלידה הרשומות להלן:-רשאים להשתתף בתחרות אך ורק שחיינים על
  

  ובוגרות יותר. 4200שנתון   :נשים
  

  ובוגרים יותר. 2200שנתון   :גברים
    

  

  :התחרותתוכנית 
  

  זוגיים משחיםמספרי  - גברים    זוגיים-אי משחיםמספרי  - נשים
  

   19.4.2017 רביעייום 
  בלבד. במייל 04.1771. 'ב ביום 12:00להצגת הבוקר עד לשעה  :מחיקות

  .10:00בשעה  מוקדמות תחרויות. :4509גמר חימום בשעה . 038:0חימום בשעה : הצגת בוקר

  .30:71שחי גמר א' וגמר ב' בשעה מ. 17:15טקס פתיחה בשעה  . 16:00שעה חימום ב: הצגת אחה"צ

  

  מ' פרפר 50   2  - 1

  פשימ' חו 400  4 – 3
  מ' חזה 50   6 – 5
  אישי- מ' מעורב 200   8 – 7
  

  עד תום הצגת הערב. –להצגת הבוקר שלמחרת  :מחיקות
  

  

  

  



 

  

  20.4.17 חמישייום 

  .:0309תחרויות מוקדמות בשעה  .09:15גמר חימום בשעה  .08:00חימום בשעה : הצגת בוקר

  .17:30 גמר א' וגמר ב' בשעה משחי .17:15. גמר חימום בשעה 0016: חימום בשעה: הצגת אחה"צ

  
  מ' חופשי 50   10 – 9

  מ' גב 200   12 – 11
  מ' פרפר 100   14 – 13
  מ' חופשי נשים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 1,500  15
  מ' חופשי גברים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 800  16

  
  עד תום הצגת הערב. –להצגת הבוקר שלמחרת  :מחיקות

  
  21.4.17 שישייום 

  .:0309תחרויות מוקדמות בשעה  .09:15גמר חימום בשעה  .08:00חימום בשעה : הצגת בוקר

  .17:30 גמר א' וגמר ב' בשעה משחי .17:15. גמר חימום בשעה 0016: חימום בשעה: הצגת אחה"צ
  

  מ' פרפר 200   18 – 17
  מ' חזה 200   20 – 19
  מ' גב 100  22 – 21
  מ' חופשי 200  24 – 23

  
  עד תום הצגת הערב. –להצגת הבוקר שלמחרת : מחיקות

  

   22.4.17 שבתיום 

  .:0309תחרויות מוקדמות בשעה  .09:15גמר חימום בשעה  .08:00חימום בשעה : הצגת בוקר

  .:0017 גמר א' וגמר ב' בשעה משחי .54:61. גמר חימום בשעה 03:51 חימום בשעה: הצגת אחה"צ

  
  אישי- מ' מעורב 400  26 – 25
  מ' חופשי 100   28 – 27
  מ' חזה 100   30 – 29
  מ' גב 50   32 – 31
  מ' חופשי נשים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 800  33
  מ' חופשי גברים (גמר ישיר. מקצה מהיר בערב) 1,500  34
  

  :תחרותה הוראות ונוהלי
  

הפרת תתנהל עפ"י חוקת פ.י.נ.א. ותקנון איגוד השחייה בישראל. חריגה מהתקנון מהווה  תחרותה  )א

  משמעת והאגודה ו/או השחיין יעמדו לדין.

  

חייבות להגיע למשרדי איגוד על גבי קובץ מיוחד שישלח מאיגוד השחייה שיהיו  תחרותההרשמות ל  )ב

ות ו/או שינויים . לאחר מועד זה לא יתקבלו הרשמ12:00 בשעה 9.4.17 א'השחייה לא יאוחר מיום 

גיעו למשרד באחריות האגודה לוודא כי ההרשמות י ג'., למעט החריג המצוין בסעיף ןבהרשמות כלשה

ין לעיל. אין צורך לציין את זמני ההרשמה. זמן ההרשמה שיקבע לשחיין יהיה האיגוד עד למועד המצו

 החודשים האחרונים). 12- בהתאם לנתונים הקיימים באיגוד (ב

נות את הרשמתם לתחרות יהיו רשאים לש 2017אומות קדטים ונוער -רב ם המשתתפים בתחרויותשחייני  )ג

  .12:00. בשעה 16.4.17 א' (באמצעות אגודתם) עד ליום

 ₪. 10 -משחה אישי עלות הרישום ל  )ד

 



 

  

  

כפוף לכך שהשחיין קבע את זמן המינימום בההשתתפות מותרת רק בקבוצות הגיל המצוינות לעיל ו  )ה

   החודשים האחרונים. 12הנדרש במהלך 

  

-בבריכת "טוטו הצבותבחדר ה, :0308בשעה  19.4.17 רביעיביום ישיבת הועדה הטכנית תתקיים   )ו

 וינגייט".  

  

  מסלולים בעת התחרות).  3וינגייט (- לרשות משתתפי התחרות תועמד בריכת חימום ושחרור נוספת במכון  )ז

  

ספרינטים בלבד. ל) יהיו מיועדים לזינוקים ו9-ו 0החימום, המסלולים הקיצוניים ( חצי שעה מתחילת  )ח

 לשחיית קצב.  8ייועד לזינוקים בגב ומסלול  1מסלול  כיוונית.-תהיה חדהשחייה בהם 

  
 מחיקות במהלך התחרות יתקבלו אך ורק על גבי טפסי המחיקה הרשמיים כמצוין בתקנון.  )ט

  
שחיין אשר לא יתייצב למשחה מוקדמות או גמר ואגודתו לא תמציא טופס מחיקה כמצוין בתקנון,   )י

 ₪.  100-האגודה תיקנס ב

  
  

  : הגבלת השתתפות

  

אין הגבלת משחים בתחרות. המאמנים מתבקשים לזכור את מטרת התחרות ולסייע לשמור על רמת   )יא

 תחרות הולמת ללא רישום מוגזם למשחים.

  

 כך מהאיגוד בארץ מוצאם.-פתוחה  גם לשחיינים/ות מחו"ל, בתנאי שקיבלו אישור על התחרות  )יב

  

   :פרסים

  

בכל קבוצת גיל בנשים ובגברים  בהתאם לניקוד הבינלאומי –על פי תוצאה איכותית השחיינים הראשונים  3-ל

וכולל  , נוער עד14עד וכולל גיל  בנות , קדטיות16עד וכולל גיל בנים יוענקו גביעים לפי החלוקה הבאה: קדטים 

  .18ובוגרות מעל גיל  19, בוגרים מעל גיל 17, נערות עד וכולל גיל 18גיל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    
  

  2016לגביע האיגוד טבלת מינימום 
  

  גברים

 בוגרים 1999/00 2001 2002 משחים
 00:26.50 00:27.50 00:28.50 00:29.60 חופשי    50

 00:58.00 00:59.00 01:01.00 01:03.00 חופשי  100
 02:04.00 02:07.00 02:11.00 02:14.00 חופשי  200
 04:30.00 04:35.00 04:40.00 04:48.00 חופשי  400
  09:10.00     חופשי 800

 17:35.00    חופשי 1500
 00:30.50 00:32.00 00:33.00 00:34.00 גב     50

 01:06.00 01:08.00 01:11.00 01:13.00 גב   100
 02:23.00 02:29.00 02:34.00 02:39.00 גב   200

 00:34.50 00:35.00 00:36.50 00:38.00 חזה     50
 01:16.00 01:18.00 01:21.50 01:23.50 חזה   100
 02:42.00 02:48.00 02:55.00 02:58.00 חזה   200

 00:29.00 00:30.50 00:32.00 00:33.00 פרפר     50
 01:04.00 01:07.50 01:10.00 01:14.00 פרפר   100
 02:28.00 02:34.00 02:40.00 02:46.00 פרפר   200
 02:25.00 02:29.00 02:33.00 02:37.00 מ.א.   200
 04:55.00 05:00.00 05:15.00 05:30.00 מ.א.   400

  

  נשים

 בוגרות   1999/00 2002 2003/4 משחים
 00:30.50 00:30.80 00:32.50 00:33.00חופשי      50

 01:06.50 01:08.50 01:10.00 01:12.00 חופשי   100
 02:26.00 02:29.00 02:32.00 02:37.00 חופשי   200
 04:55.00 05:05.00 05:10.00 05:15.00 חופשי   400
 10:05.00    חופשי   800

  19:30.00     חופשי 1500
 00:35.50 00:37.00 00:37.50 00:38.50 גב     50

 01:15.00 01:17.00 01:19.00 01:22.00 גב   100
 02:43.00 02:45.00 02:48.00 02:53.00 גב   200

 00:40.00 00:41.00 00:42.00 00:43.00 חזה     50
 01:24.00 01:27.00 01:31.00 01:33.00 חזה   100
 03:00.00 03:05.00 03:08.00 03:12.00 חזה   200

 00:34.00 00:35.50 00:36.20 00:37.00 פרפר     50
 01:16.00 01:19.00 01:21.00 01:24.00 פרפר   100
 02:42.00 02:46.00 02:52.00 02:56.00 פרפר   200
 02:43.00 02:47.00 02:51.00 02:56.00 מ.א.   200
 05:40.00 05:45.00 05:50.00 06:00.00 מ.א.   400

      


