
  

 

 

 

 21-20תקנון תחרויות ליגה לצעירים 

קפסולות ביום  4יתקיימו בבריכה הלאומית במכון וינגייט, עם שעון אלקטרוני במתכונת של  20-21הליגה לעונה  ותויתחר

 שבת(., אלא אם מצב מגיפת הקורונה והתקנות ישתנו.-רות, במהלך סוף שבוע )שישיתח

 מחזורי ליגה בתאריכים הבאים: 5להתקיים  יםצפוי

23-24.10 

13-14.11 

18-19.12 

12-13.03 

16-17.04 

 

החלוקה לקפסולות תשלח במועד מאוחר יותר. יש לקחת בחשבון כי בהתאם למגבלות הנתונות.  מותקייהתחרויות י

או היטב את ראנא קצוינים. השתתפות כל אגודה הינה למשך כשלוש שעות )הצגה אחת( במהלך תאריכי סוף השבוע המ

 התקנון כדי להימנע מתקלות.

 . להתנסות בתחרות באווירה המתאימה מטרתנו היא לאפשר למירב השחיינים

 שיטת התחרות:

 התחרות תתקיים כגמר ישיר  ע"פ זמני כניסה.  

 ניקוד:

 חלוקת הניקוד לפי קבוצות הגילאים הבאות: 

 .13, 12, 11 – 10בנות  משחים אישיים: 

 .14, 13, 12, 11 - 10בנים    

 .13 – 12, 11 – 10בנות   משחי שליחים: 

 .14 – 13, 12 – 10בנים    

 במשחי השליחים ניקוד כפול.   

 50 - 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקום

 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 20 ניקוד

 .יחולקו גביעים באליפות הקיץ 3 – 1לאגודות הזוכות במקומות 

 :צעיריםתכנית ותקנון תחרות 

 (: 2021שנתונים )בהתייחס לשנת 

  2011 - 2008 בנות

 2011 - 2007בנים 

בלבד במועד שנקבע מראש )לפי רשימה מצורפת( ובהתאם למספר המשתתפים שהגישו  להצגה אחתכל אגודה תוזמן 

 המאמנים מראש! 

 

 :צעיריםלוח זמנים 

 .10:45 - 08:45. תחרות 08:30 – 08:00חימום  –הצגת בוקר 

 .13:45 – 11:40. תחרות 11:30 – 11:00חימום  –הצגת צהריים 

 .16:45 – 14:40. תחרות 14:30 – 14:00חימום  –הצגת אחר צהריים 

 . 19:45 -17:40. תחרות 17:30 –17:00חימום  –הצגת ערב 

 



  

 

 

 תכנית המשחים:

 :1מחזור 

 מספר

 משחה
 הערות משתתפים גילאים המשחה

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חופשי 100 2-1

  14 - 13 בנים: 13 - 12 בנות: פרפר 200  4-3

  12 - 10 בנים: 11 - 10 בנות: פרפר 50  6-5

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: מ.א 100  8-7

    12 – 10 בנים: 11 – 10 בנות: שליחים מעורב  50*4 10-9

  14 - 13 בנים: 13 - 12 בנות: שליחים מעורב 50*4 12-11
 

 :2מחזור 

 מספר

 משחה
 הערות משתתפים גילאים המשחה

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חופשי 002 2-1

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חזה 100 4-3

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: מ.א. 200 6-5

    12 – 10 בנים: 11 – 10 בנות: שליחים חופשי 50*4 8-7

  14 - 13 בנים: 13 - 12 בנות: שליחים חופשי 50*4 10-9
 

 :3מחזור 

 מספר

 משחה
 הערות משתתפים גילאים המשחה

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: גב 200 2-1

  14 - 13 בנים: 13 - 12 בנות: מ.א. 400 4-3

  12 - 10 בנים: 11 - 10 בנות: מ.א 100 6-5

  14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חזה 50 8-7

  12 - 10 בנים: 11 – 10 בנות: שליחים חופשי מיקס 50*4 9

  14 - 13 בנים: 13 – 12 בנות: שליחים חופשי מיקס 50*4 10
 

 :4מחזור 

 מספר

 משחה
 הערות משתתפים גילאים המשחה

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חופשי 50 2-1

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חזה 200 4-3

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: מ.א. 200 6-5

  12 - 10 בנים: 11 – 10 בנות: שליחים מיקס מעורב 50*4 8-7

  14 - 13 בנים: 13 – 12 בנות: שליחים מיקס מעורב 50*4 10-9
 

 :5מחזור 

 מספר

 משחה
 הערות משתתפים גילאים המשחה

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: גב 100 2-1

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: חופשי 400 4-3

 בנפרד ניקוד יחד, שוחים הגילאים כל 14 - 10 בנים:  13 – 10 בנות: פרפר 100 6-5

 



  

 

 

 

 ונהלים:הוראות 

 התחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה. .1

הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת קיום תחרות מסודרת  .2

 ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

לאגודה בכל קבוצת גיל  1למחזור ליגה, קבוצות שליחים: קבוצה  משחים אישיים לשחיין/ית 2הגבלת משחים:  .3

שחיין שירשם אחרת ימחק קבוצות סה"כ(.  4קבוצות לכל קבוצת גיל ) 2קבוצות סה"כ(, שליחים מיקס:  4ובמין )

 ממשחים עודפים לפי החלטת הנהלת התחרות.

 קבוצות. 5בכל מקצה במשחה השליחים ישחו עד  .4

 בתאריכים הבאים: דרך פורטל האגודות האינטרנטי ה יתבצעוות לתחרויות הליגההרשמ .5

  .12:00בשעה  20.10 –, סיום הרשמה 12:00בשעה  10.10 –: תחילת הרשמה 23-24.10 -1ליגה מספר 

 .12:00בשעה  10.11 –, סיום הרשמה 12:00בשעה  01.11 –תחילת הרשמה : 13-14.11 -2ליגה מספר 

 .12:00בשעה  15.12 –, סיום הרשמה 12:00בשעה  06.12 –תחילת הרשמה  :18-19.12 -3ליגה מספר 

 .12:00בשעה  09.03 –, סיום הרשמה 12:00בשעה  01.03–תחילת הרשמה  :12-13.03 -4ליגה מספר 

 .12:00בשעה  14.04 –, סיום הרשמה 12:00בשעה  01.04 –תחילת הרשמה  :16-17.04 -5ליגה מספר 

לאחר  יש אפשרות להסיר שחיינים ממשחים(. –ו לב כי כל עוד ההרשמה פתוחה בפורטל לא יתאפשרו מחיקות )שימ .6

 פורטל לתחרות ולא יבוצעו שינויים בהצבות ובחיוב האגודות.הינעל  סיום הרשמהמועד 

 זמני ההרשמה ע"פ מאגר התוצאות באיגוד. .7

  למשחה אישי.₪  10עלות ההרשמה  .8

 .)רמה של מוקדמות אליפות ישראל( ברמה הולמתרשום לתחרות שחיינים המאמנים מתבקשים ל .9

 

 הנחיות לעמידה בתו הסגול:

 הנחיות אלה תקפות לכל ימי התחרות ולכל חלקיה! .1

 הכניסה לשטח הבריכה מותרת אך ורק בזמני התחרות אליהם הוזמנתם! .2

 .לשטח הבריכהפרט לשחיינים, מאמנים וצוות התחרות  אין כניסה להורים או כל אדם אחר .3

 שחיינים. 10מאמן אחד על כל הגבלת  .4

 אין לשנות את סדרי הישיבה.הישיבה תהיה במקומות המותרים בלבד. היציע יהיה מסומן בהתאם.  .5

 שחיינים במסלול. 10בזמן החימום מותרת שחייה של עד  .6

 השהייה בשטח הבריכה בכל זמן החימום והתחרות )פרט לזמן השחייה כמובן( מותנית בחבישת מסיכה! .7

אגודות לוודא שכל שחיין ואיש צוות הנכנס לבריכה ביצע מדידת חום והצהיר הצהרת בריאות כנדרש באחריות ה .8

אחראי מטעם האגודה יחתום בפני הנהלת התחרות על התחייבות מתאימה כולל רשימת לפני הגעתו לבריכה. 

 הנוכחים לפני הכניסה לבריכה!

אנשים  2בהגבלת  הנמצאים הצד המזרחי של הבריכהלא תהיה אפשרות שימוש במלתחות אלא רק בתאי השירותים  .9

 רותים לכל היותר.ילכל תא ש

 

 בהצלחה,

 הנהלת התחרות

 

 


