
  

 

 

 

 

 תקנון אליפות ישראל ארנה במים פתוחים

 קבוצתימשחה מ ו"ק 01, מ"ק 5-ל

10-10/3/2001 

 

מ ומשחה קבוצתי "ק 02, מ"ק 5למרחקים  0202פתוחים לשנת -הנכם מוזמנים להשתתף באליפות ישראל במים

(TEAM EVENT .) להשתתף  ל "מחוהאליפות היא אליפות ישראל הפתוחה דהיינו יש אפשרות גם לשחיינים

 .ויערכו חלוקות מדליות נפרדות בקטגורית הבוגרים

 . אילת', יתקיים בחוף ישרוטל רויאל ביץ, 00 -האירוע הנערך זו השנה ה

י תערך בשבת האליפות במשחה הקבוצת. 20.2.0202מ תיערך ביום שישי "ק 5-האליפות למשחה ל

20.22.0202 . 

עם תחרות סבב הגביע , בו זמנית - 20.22.0202ביום ראשון , מ תערך"ק 02-האליפות למשחה האולימפי ל

והתאחדות " ישרוטל"רשת המלונות , עיריית אילתבשיתוף  איגוד השחייה בישראלי "המאורגן ע, האירופאי

 .LENהשחייה האירופאית 

 

 :קטגוריותארבע יהיו  0202פתוחים לשנת -במים מ"ק 5באליפות ישראל 

 נית בגיל זה /שחיין. הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל, 0225-0220בנים ובנות שנתונים –קדטים

 .(כללי)יתחרה גם באליפות המדינה 

  נית בגיל זה /שחיין. הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל, 0222-0224בנים ובנות שנתונים –צעירים

 .(כללי)תחרה גם באליפות המדינה י

 נית בגיל הנוער /שחיין. הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל, 0220-0220בנים ובנות שנתונים – נוער

 .(כללי)יתחרה גם באליפות המדינה 

  זו תערך אליפות ישראל קטגוריה ב .ובוגרים יותר 0220בנים ובנות החל משנתונים  –(כללי )אליפות המדינה

 .שת הזוכים והזוכות ול ויוענקו מדליות לשל"הפתוחה גם לשחיינים מחו

 

 :קטגוריות 2יהיו  מ"ק 01באליפות ישראל 

  נית בגיל זה /שחיין. הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל, 0222-0224בנים ובנות שנתונים –צעירים

 .(כללי)יתחרה גם באליפות המדינה 

 נית בגיל הנוער /שחיין. הרשומים כחוק באיגוד השחייה בישראל, 0220-0220בנים ובנות שנתונים – נוער

 .(כללי)יתחרה גם באליפות המדינה 



  

 

  בקטגוריה זו תערך גם אליפות  .ובוגרים יותר 0224בנים ובנות החל משנתונים  –(כללי )אליפות המדינה

 .ישראל הפתוחה ויוענקו פרסים לשלשות המנצחים והמנצחות לפי הדירוג

 

 .תהיה קטגוריה כללית בלבד באליפות ישראל למשחה קבוצתי

קבוצות החברות באיגוד השחייה בישראל ושחייניהם הרשומים כחוק ביום /רשאים להשתתף אך ורק אגודות

שחיינים  4כל קבוצה תשתתף עם . ל רשאיות להשתתף במסגרת אליפות ישראל הפתוחה"קבוצות מחו  .הרישום

והחלפה בין שחיין לשחיין ' מ 0052*4המשחה הוא . בוצה שתי בנות ושני בניםכאשר יש בק, הרשומים בה

. כל הקבוצות יזנקו יחד. א"והכל לפי תקנון פיני נגיעה ברורה מעל פני המים בין שני השחיינים "תתבצע במים ע

ל אגודה על כ.סדר הזינוק של השחיינים יקבע על פי בחירת כל אגודה אך כל שחיין ישחה אך ורק פעם אחת 

 . מ אישי"ק 5-עד לישיבה הטכנית של משחה הלפי סדר השחייה להגיש רשימת שמות המשתתפים 

 .השחיינים של אותה קבוצה חייבים לזנק ולסיים את המשחה עם כובע אחיד באותו הצבע

 

 תקנון ומגבלת השתתפות

שעות  0:42-שעות לבנים ו 0:02מ רשאים להירשם רק שחיינים העומדים במגבלת הזמן של "ק 02-לאליפות ל

-שעה לבנים ו 0:25תוצאה מוכחת של  0200-0209או שקבעו בשנים , פתוחים-מ במים"ק 02לבנות במרחק 

כל נרשם שיידרש לכך יהיה מחויב להוכיח את . פתוחים או בבריכה-מ במים"ק 5שעה לבנות במרחק  0:05

 .ג טופס ההרשמה"העמידה במינימום ע

 

ת /מ תהיה מגבלת זמן החלה על כל הקטגוריות של חצי שעה מרגע הגעת המנצח"ק 5-ולמ "ק 02-לאליפות ה

 .הכללי

 

 .קבוצות  0כל אגודה רשאית לרשום עד  0052*4באליפות ישראל למשחה קבוצתי שליחים מיקס 

 

 .תרא חלות על האליפויות השונות אלא אם נרשם בתקנון זה באופן מפורש אח"כל התקנות של פינ

 

 אליפותמסלול ה

יערך המשחה הקבוצתי . 'מ 0052-מורכב ממלבן מוארך באורך כולל של כמ "ק 02-ול 5-להמסלול של התחרויות 

    הועדה המארגנת רשאית לשנות את המסלול בהתאם לשיקוליה. 'מ 005במסלול שאורכו 

 התחרות יחליט על במידה ומנהל . שיטת הזינוקים תימסר בוועדה הטכנית ותובהר בתדרוך שלפני הזינוק

 .בשל מספר רב של שחיינים יעודכנו בכך השחיינים מבעוד מועדגברים והנשים ין תחרויות ההפרדה ב

 שבבים אלו יוחזרו . אשר ימסרו לנרשמים ביום התחרות, שבבים אלקטרוניים 0 כל שחיין יצמיד לפרקי ידיו

 לוועדה המארגנת בסיום 

 .לכל שבב₪  002בבים ידרשו לשלם נית אשר לא יחזירו את הש/שחיין. המשחה

 

 



  

 

 

 מאמן מלווה

 .שני שחיינים למאמן מקסימוםמ "ק 02נית יהיה חייב במלווה בתחרות למרחק /כל שחיין, א"בהתאם לתקנות פינ

 .שם המאמן ימסר בכתב בוועדה הטכנית

 

 כניסה לאתר התחרות

יות יהיה חובה להירשם /על כל השחיינים. זיהוי שיונפקו מראש-הכניסה לאזור התחרות תתאפשר רק לבעלי תגי

-משתתפי ה. זיהוי ביום התחרות-לא יונפקו תגי. ל "בלבד לכתובת דוא jpegמראש ולשלוח תמונת דרכון בפורמט 

 .מ חייבים להביא לישיבת הועדה הטכנית דרכון לשם זיהוי"ק 02

 

 לוח זמנים

  00.0.02יום ראשון –גמר הרשמה 

 : דרך מערכת הרישום את ההרשמה יש לבצע 

https://swimmingisr.cdigital.co.il 

 

  2225..02יום חמישי –מ ומשחה קבוצתי "ק 5למשחי  ישיבת הועדה הטכנית

יחולקו הזיהוי והשבבים האלקטרוניים -תגי, מעטפת ההשתתפות. 00:22במלון ספורט בשעה הישבה תערך 

חובת נוכחות בישיבה זו וכל הפרטים שימסרו מחייבים את כל המשתתפים כולל . בסיום ישיבת הועדה הטכנית

 .הנחיות בנושא לוחות זמנים והוראות אחרות

וכל ההנחיות האמורות לעיל חלות גם על  00:22בשעה   0.2.02שבת  –מ "ק 02ישיבת הועדה הטכנית למשחה 

 . ישיבה זו

 

 מ ומשחה קבוצתי "ק 01אליפות , מ"ק 5אליפות –חימום וזינוק , וךתדר, רישום

 .'תדרוך וכו, חימום, העדר תכשיטים, ציפורניים גזוזות, כובע, הים-בדיקת בגד, רישום – 20:22

 .זינוק – 20:22

 . ויופיע באתרי האיגוד והתחרות  LENבתיאום נציג, לוח הזמנים הסופי יתפרסם לאחר סגירת ההרשמות

 

 הרשמה לאליפות-דמי

 : דמי הרשמה לאליפות

 לשחיין ₪  002 -מ"ק 02משחה 

 לשחיין ₪   022 -מ"ק 5משחה 

 . לקבוצה ₪  022 –משחה קבוצתי 

 

 

https://swimmingisr.cdigital.co.il/


  

 

נתניה , וינגייט-מכון, איגוד השחייה בישראל: ק לפקודת איגוד השחייה בישראל לפי הכתובת'ההרשמה באמצעות צ

4092022. 

 

 

 

 דימים וטקסיםאימונים מק, מרכז מידע

 מאחר והכניסה מוגבלת לאורחי . מרכז המידע יהיה בחדר הועדה המארגנת במלון ישרוטל ספורט קלאב

 .אורלי כהן –נציגי אגודות שאינם מתגוררים בו יתאמו הגעה מול נציגת הועדה המארגנת  –המלון בלבד 

 ישרוטל )מלון התחרות בלבד  האימונים לאורחי –שעות אימונים מקדימים בבריכה יתפרסמו במרכז המידע

 (.ספורט קלאב

 לא תותר כניסה למסלול התחרות באופן . יתפרסמו במרכז המידע, במסלול התחרות, שעות אימונים בים

 .עצמאי וללא השגחה

 יש להקפיד על לוחות הזמנים. כל האימונים באחריות השחיינים ומנהלי האגודות. 

 עלייה לבמת המנצחים תותר רק עם לבוש הולם הכולל חולצה . מידע על הטקסים יפורסם במרכז המידע

 .ייצוגית של האגודה ומכנס

 

 פרסים

. בכל אחת מהקטגוריות יזכו במדליות 0202מ לשנת "ק 5-מ ול"ק 02-המנצחות באליפות ישראל ל 2-המנצחים ו 2

 . הקבוצות הראשונות במשחה הקבוצתי 2-כן יוענקו מדליות ל

 .יוענקו גביעים ( מ"ק 5-מ ו"ק 02-ל)בכל אחת משתי האליפויות ת בדירוג הכללי /למנצח

 

 לינה וכלכלה

ככל , יש להקדים. בשיתוף הועדה המארגנת מציעים הסדר לינה הכל כלול במלון ספורט" ישרוטל"רשת מלונות 

שחיין . הועדה המארגנת לא תהיה אחראית במקרה וכל מקומות הלינה יהיו תפוסים. להזמין מקומות לינה, הניתן

 . אישיים של השחיין הנכלל בהזמנת לינה דרך האיגוד התשלום כולל את דמי ההשתתפות למשחים

 

 שינויים בתקנון ובלוח הזמנים

ככל שהדבר יידרש לשמירת , להנהלת התחרות שמורה הזכות לערוך שינויים בתקנון התחרות ובלוח הזמנים

 .הרמה המקצועית של התחרות ולעמידה בדרישות התאחדות השחייה הבינלאומית

 

  ועדת ערעורים

בכל מקרה . ר ועדת מים פתוחים באיגוד השחייה"ר הועדה המארגנת ויו"וי, ועדת ערעורים תכלול את נציג הלאן

 .א וערעור יוגש לשופט הראשי"של ערעור יש לפעול לפי תקנון פינ

 

 לשאלות ברורים ועזרה במילוי טפסי הרשמה יש לפנות לאורלי כהן



  

 

 בהצלחה

  הנהלת התחרות


