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(קצרה) 1 ליגת מאסטרס מחזור 30.10.20 כנרת1סבב -  ליגת המים הפתוחים 925-31.10.202031.10
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 אליפות ישראל מאסטרס חורף29-30.1.21מ" ק5 אליפות ישראל בריכות 2224-30.1.202124.1.21

2331.1-6.2.2021

247-13.2.2021

2514-20.2.2021

2621-27.2.2021

2728.2-6.3.2021

287-13.3.2021

2914-20.3.2021

3021-27.3.2021
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324-10.4.2021

3311-17.4.2021

3418-24.4.2021

3525.4-1.5.2021

362-8.5.2021

379-15.5.2021

3816-22.5.2021

3923-29.5.2021

4030.5-5.6.2021

416-12.6.2021

4213-19.6.2021

4320-26.6.2021

4427.6-3.7.2021

454-10.7.2021

(פתוחה לבוגרים) אליפות ישראל נוער 16-19.7(14-12גילאי ) אליפות ישראל צעירים 4611-17.7.202112-14.7

 אליפות ישראל מאסטרס קיץ23-24.7.21' אליפות נוער דרג ב20.7.21 4718-24.7.2021

4825-31.7.2021

491-7.8.2021

(11-10דרום גילאי /אליפות ישראל צפון) מוקדמות צעירים קיץ 25-26.6.21

 בריכת רם6סבב -  ליגת המים הפתוחים של ישראל 2.7.21

2020 אולימפיאדת טוקיו 23.7-8.8.21

 מים פתוחים4-5.8.21|  אומנותית 2-8.8.21|  שחייה 24.7-1.8.21

)תחרות קריטריון אולימפי  25-27.6.21 איטליה, רומא )

(ל"בהיעדר תחרויות בינ) תחרות קריטריון אולימפי 15-17.12.20

(יפן, טוקיו) תחרות מיון אולימפית 4-7.3.21

(הונגריה, בודפשט) אליפות אירופה בריכות ארוכות 10-16.5.21

 אליפות אירופה שחייה אומנותית ושחייה במים פתוחים19-23.5.21

(11-10דרום גילאי /אליפות ישראל צפון) מוקדמות צעירים קיץ 18-19.6.21

(יפן, פוקאוקה) תחרות מיון אולימפית 29-30.5.21

(ארוכה)  4 ליגה לצעירים מחזור 12-13.3.21

( בליגה הישראלית3סבב ) אליפות ישראל וסבב אירופה מים פתוחים אילת 19-21.3.21

 גביע האיגוד29.3-1.4.21

(ארוכה) 4 ליגת מאסטרס מחזור 4.6.21

ל"תחרויות בינ

 גביע חיפה21-22.5.21

(קצרה) 1 ליגה לצעירים מחזור 23-24.10.20

(ארוכה)  5 ליגה לצעירים מחזור 16-17.4.21

 גביע האביב30.4-1.5.21

 כנרת5סבב -  ליגת המים הפתוחים של ישראל 7.5.21

(ארוכה) 3 ליגה לנוער ובוגרים מחזור 12-13.2.21

תחרויות ליגה פרטיות

1מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 16.10.20

1מחזור -  ליגה לבוגרים מחוז דרום 23.10.20

2מחזור -  ליגה לבוגרים מחוז דרום 6.11.20

2מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 13.11.20

3מחזור -  ליגה לבוגרים מחוז דרום 20.11.20

3מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 18.12.20

איגוד השחייה בישראל

2020/21לוח אירועים עונת 
תחרויות בארץ

חורף" ארנה" אליפות ישראל 2-5.12.20

דוד- ניר4סבב -  ליגת המים הפתוחים של ישראל 10.4.21

(קצרה) 2 ליגת מאסטרס מחזור 2.1.21

 מוקדמות גילאים חורף8-9.1.21

(קצרה) 2 ליגה לצעירים מחזור 13-14.11.20

(קצרה)  3 ליגה לצעירים מחזור 18-19.12.20

 תחרות המילניום23-26.12.21

(ארוכה) 3 ליגת מאסטרס מחזור 26.2.21

 אליפות עמק חפר הפתוחה5-6.3.21

 מוקדמות גילאים חורף15-16.1.21

 אליפות נתניה22-23.1.21

(קצרה) 1 ליגה לנוער ובוגרים מחזור 16-17.10.20

(קצרה) 2 ליגה לנוער ובוגרים מחזור 6-7.11.20

דוד- ניר2סבב -  ליגת המים הפתוחים של ישראל 21.11.20

6מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 14.5.21

4מחזור -  ליגה לבוגרים מחוז דרום 22.1.21

5מחזור -  ליגה לבוגרים מחוז דרום 19.2.21

4מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 12.3.21

אליפות גילאים חורף 1-3.2.21

6מחזור -  ליגה לבוגרים מחוז דרום 28.5.21

7מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 4.6.21

5מחזור -  ליגה לצעירים מחוז דרום 23.4.21

ואליפות ישראל בוגרים' טריילז' תחרות 11-14.6.21

א רמה שחייה' / בינ"ל

ב רמה שחייה'-ד'

פתוחים במים שחייה

אומנותית שחייה

ליגת נוער ובוגרים

ליגת צעירים

מאסטרס

:תאריך עדכון
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