
 

 יה לשחייניבשחי 5102אליפות חורף 
 מאסטרס ה

 
 מטר.  52בריכת בבשחייה למאסטרס תתקיים בבריכת "טוטו וינגייט" שבמכון וינגייט  החורףאליפות 

 גת שחייה.שני ימים שיוקדשו לחגי ,52-51.25.12בתאריכים במשך יומיים, יפות תקיים האל
 

  52.25.12יום שישי 
 

 חימום והתארגנות  –  20:22-20:82
 פתיחה  –  20:22
 תחילת התחרות   –     20:12
 (הצגת הבוקר )הצגה ראשונהשל ם משוער סיו  –  15:22
 תחילה משוערת של הצגת אחה"צ )הצגה שניה(  –  18:22
 קבלת פנים חגיגיתואליפות המאסטרס  לשפתיחה הטקס   –     11:12

 
  51.5.5212יום שבת 

 
 חימום והתארגנות  –  20:22-20:82

 תחילת התחרות  –           20:22
 (שלישית)הצגה  הצגת הבוקרשל סיום משוער   –           15:22
  (רביעית)הצגה  תחילה משוערת של הצגת אחה"צ  –   18:22
 התחרותסיום משוער של   –   11:22

 
 
 
 

 02.20.02 יום שישי
 סדר המשחים בתחרות )בכל משחה יזנקו למים תחילה הנשים(

 :הצגה ראשונה

 נשים / גברים    חופשי מ'  822 א. 
 נשים / גברים    חזהמ'  522 ב. 
 נשים / גברים     גבמ'  22 ג. 
 נשים / גברים     חתירה מ'  122 ד. 
 נשים / גברים    פרפרמ'  122 ה. 

 נשים / גברים   מ' שליחים חופשי 22X8 .ו
 
 דקות 02הפסקה בת  
 

 :הצגה שניה

 מעורב   מ' שליחים משפחות 22X2 .א
 נשים / גברים    מ' חופשי 522 ב.  
 נשים / גברים    גבמ'  122 ג.  
 נשים / גברים    מ' חזה 122 ד.  

 נשים / גברים    פרפרמ'  22 ה.   
 נשים/  גברים    מעורבמ'  122 ו.
 

 . קבלת פנים וטקס פתיחת אליפות ישראל -בתום הצגת הערב
  



 

 
 00.20.02יום שבת 

 סדר המשחים בתחרות )בכל משחה יזנקו למים תחילה הנשים(

 :הצגה שלישית

 אישי-מ' מעורב 822 א. 
 נשים / גברים  מ' חופשי ]חתירה בלבד[  022 ב. 
 נשים / גברים  מ' חופשי ]חתירה בלבד[  1,222 ג. 
  סדר מחייב.ה - גברים 5נשים,  5 :משולבמעורב מ'  22X8 ד. 
 

 :הצגה רביעית

 נשים / גברים   אישי-מ' מעורב 522 . א
 נשים / גברים    מ' חופשי 22 . ב
 נשים / גברים    מ' פרפר 522 .  ג
 נשים / גברים   משחה הזהב     מ' חזה 22 . ד
 נשים / גברים    מ' גב 522 . ה
 נשים / גברים   שליחים מעורבמ'  22X8 .ו

 
 הרשמה ותקנון

התחרות תתנהל עפ"י חוקת פינ"א ותקנון איגוד השחייה. חריגה מהתקנון מהווה הפרת משמעת והאגודה ו/או השחיין יעמדו  .1
 לדין משמעתי.

 המלא. דעתהשיקול על פי הנהלת התחרות רשאית לעשות שינויים כלשהם במהלך התחרות וזאת  .5
 רשמה לתחרות תעשה ברישום מוקדם בלבד ולא יתאפשר רישום ביום התחרות. הה .2

  www.masters.org.ilאתר האינטרנט של שחייני המאסטרס  באמצעות תתבצעההרשמה לתחרות  .8

 . event@: ת התחרויותיאפליקצי באמצעותאו 

 האפליקציה, יש להורידה לנייד בכתובת:  באמצעותרשם ימנת לה-על

  :לאייפוןhttps://itunes.apple.com/us/app/event/id670351919?mt=8&ls=1 

  :לאנדרואיד

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atevent.android&hl=en   

 אתר האינטרנט.  באמצעותרשם לתחרות יהסבר כיצד לה של שחייני המאסטרס באתר האינטרנטניתן למצוא 
 

 תאריך הרשמה ועלות ההרשמה:  .2

 איגוד.הלא לחברי  ₪ 122-לחברי האיגוד ו ₪ 122: 12.25.12-ה ועד 11.21.12-מה 

 איגוד.  הלא לחברי  ₪ 522-איגוד והלחברי  ₪ 122 :10.25.12-ה ועד 15.25.12-מה 
 

 .בכל תאריך, להרשמה ₪ 022בעלות של בטלפון רשם ילה ניתן .0
 .הרשמה לשחיין בודד: תתאפשר הרשמה אלקטרונית לשחיינים באופן אישי דרך האתר או דרך הסמארטפון .1

 . יהיהשח קובץ של איגודהלא תתאפשר הרשמה לקבוצות דרך 
בדיקה הרפואית עפ"י חוק הספורט וביטוח תאונות ה לשההרשמה תתאפשר לספורטאים אשר עברו והמציאו אישור חתום  .0

 . 5218-5212אישיות בתוקף עפ"י חוק הספורט. שני המסמכים בהתאם לעונה השחייה 
הרשמתו לא תקלט  ,ספורטאי אשר לא יציג מסמכים אלו למערכת .12.25.12-ה לתאריךהצגת המסמכים תתבצע עד 

 בהצבות וכספו לא יוחזר. 
הרשמה לאיגוד  ₪ 022-ב סייקנהאיגוד. ספורטאי אשר ישלם כחבר איגוד ואינו חבר איגוד  לתוכנת מקושרתהמערכת  .0

 השחייה. 
  ,אישיים משחים 4 לעדלהירשם ההרשמה באמצעות האפליקציה או האתר תאפשר לשחיין בודד  .12

 .לתחרות ההרשמה לרשום פרטים מלאים )חובה לדייק בפרטים(, לשלם בכרטיס אשראי ולקבל בדוא"ל הפרטי שלו אישור על
  משחים. 8ומאפשרת רישום של עד  ₪ 122עלות ההרשמה לתחרות:  .11

 משולבלכל קבוצה ולכל משחה )למעט שליחים משפחות ושליחים  ₪ 22: שליחים המשחעלות ההרשמה ל
 . 21.20.5212-ותסתיים ב 21.20.5218-התחילה ב 5212עונת  .15

 בתקופה הנ"ל. אך ורק בוצעו שיתקבלו בדיקות רפואיות 
ההשתתפות בתחרות תאושר אך ורק לשחיינים אשר עברו בדיקה רפואית במכון לרפואת ספורט מורשה עפ"י חוק הספורט  .12

החדש שפורסם באתר איגוד השחייה בקישור:            

http://isa.one.co.il/General/Announce.aspx?siteID=8&id=5536  

 הכל לפי חוק הספורט.  , 5212ויש בידם ביטוח תאונות אישיות בתוקף לשנת 
 מורשה לא יהיה לה תוקף והשחיין לא יורשה להשתתף בתחרות. בדיקה שתעשה שלא במכון

  

http://www.masters.org.il/
https://itunes.apple.com/us/app/event/id670351919?mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/us/app/event/id670351919?mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/us/app/event/id670351919?mt=8&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atevent.android&hl=en
http://isa.one.co.il/General/Announce.aspx?siteID=8&id=5536


 

תייצב ברחבת ההצבות במועד ההכרזה. שחיין שלא יתייצב במועד, לא יורשה להשתתף במשחה על כל השחיינים לה .18
 . מציב התחרות יזהה את השחיינים וישלח אותם לפי מסלולם, לנקודת ההזנקה. המקצה הבא אחריו יהיה מוכןהמוכרז

בעמדת ההזנקה, מאחורי המקצה שהוזנק. שחיין שסיים את שחייתו, ייצמד למסלול וימנע מלגעת בלוחות המגע 
 האלקטרוניים. 

 שסיימו את שחייתם דרך המדרגות משני צידי הבריכה.  לאחר ההזנקה הבאה, יצאו השחיינים
 הנגיעה בלוחות המגע תהיה אסורה בכל שלב. שחיין שיבצע נגיעה כזו, יפסל.

. שחיין/נית רשאי/ת להשתתף בקבוצת משחים אישיים ובכל משחי השליחים 4-בכל שחיין רשאי להשתתף לכל היותר  .12
שליחים אחת בלבד באותו משחה השליחים. לכל קבוצה מותר לרשום, לכל היותר, ארבע קבוצות שליחים בכל אחד ממשחי 

 (.52)ראה סעיף חופשי, אך רק קבוצה אחת תעניק ניקוד קבוצתי  22X8-מעורב ו 22X8השליחים הבאים: 
 המשפחות לא יכללו בניקוד הקבוצתי. של  שליחיםהמשחי  .10
, 12-18, 02-00, 02-08, 22-20, 22-28, 82-80, 82-88, 22-20, 22-28, 52-50, 51-58גילאים באליפויות: הקטגוריות  .11

 . וכו' 02-08, 12-10

המשתתפים בקבוצת  8)סכום הגילאים של  122-120 :(22X8וריות גיל במשחי השליחים )בתחרות יתקיימו שתי קטג .10

 . 10.25.5212-המ שליחים יחד עם ההרשמה ולא יאוחרומעלה. יש לרשום את השחיינים ל 102-השליחים( ו
 ביום התחרות.רשם עד תום חימום הבוקר ימשולב חופשי ניתן יהיה לה 22X8-שליחים משפחות ו 22X2למשחי השליחים 

שומרי שבת, אשר מעוניינים להקדים את המשחה שלהם המופיע בהצגה השנייה, יוכלו לעשות כן בכפוף לכך כי שחיינים  .10
 משחה מדידה מיוחד.  מסר בקשה מראש להנהלת התחרות, אשר תפעל לקיים לשם כךית

 ת אחד מחבריהם. תועבר אליהם באמצעושלהם ה ובמידה ויהיו בין הזוכים, המדלי זמניהם ירשמו
עד תום מועד ההרשמה,  ,למלא את הטופס המצורף ולהעבירו עם ההרשמות על השחיינים האלהעל מנת לאפשר זאת, 

  לא תתאפשר מפאת חוסר בזמן. 022-וה 1222-השלמה למשחי ה בסעיפי תקנון זה. כמצוין
שחיינים בכל  5בכל משחי אליפות המרחקים הארוכים, במידה ומספר השחיינים יהיה רב, הנהלת התחרות רשאית לשבץ  .52

 .15:22השעה  תסתיים לאחרשהתחרות לא ובלבד  המקציםמסלול ולהגביל את מספר 
 . כספישחיין שלא יעמוד במינימום ייקנס בתשלום  .מצורפת טבלת מינימום - במשחים הארוכים .51

 בתחרות הבאה.  והמשך התחרות ואי השתתפותבשל השחיין  תוכספי יגרור מחיקהקנס האי תשלום 
ת המאסטרס היא הסמכות לקבלת ההחלטות וניהול התחרות. וועדת בכל מקרה של עניין או אי הסכמה, בניהול התחרות וועד .55

 המאסטרס שומרת לעצמה את האפשרות לשנות, להוריד או להזיז משחים על מנת לשמור על זמני התחרות. 
 
 פרסים

 בכל קבוצת גיל. ,יוענקו לשלושת המקומות הראשונים בכל משחה -מדליות  .52
 לשלושת הקבוצות המצטיינות )בניקוד בנים, בנות וכללי( יוענקו גביעים עפ"י המפתח הבא: - גביעים .58

 

 1 5 2 8 2 0 מקום

 0 2 8 2 5 1 ניקוד

 
 הניקוד רק לקבוצה הראשונה מכל אגודה. בחשבון חיילקנתן ניקוד כפול, כאשר לחישוב הניקוד הקבוצתי ילמשחה שליחים י .52
 . 52שיאי גילאים במשחים האישיים יאושרו אך ורק החל מגיל  .50

 .52השחיינים מעל גיל  8שליחים יאושרו השיאים בתנאי שכל משחי הב
 ים, בו זמנית. -בגדי 5עם  להשתמש איןים המאושרים ע"י הפינ"א. -ים, אך ורק עם בגדי-השימוש בבגדי .51
 עקב פניות רבות של שחיינים לכבד את טקס הענקת המדליות, הוא יתקיים במתכונת שונה.  .50

ביום האליפות יתפרסם לוח זמנים מפורט לחלוקת המדליות. על השחיינים לשים לב ללוח הזמנים שיפורסם ולפעול לפיו. 
מנת לא להפריע לסדר הטוב  על יוכל לקבלה רק לאחר תום התחרות, וזאת שחיין שלא יתייצב במועד להענקת המדליה

 ולזרימת הטקס.
 

 משחה הזהב
 .5212חורף המ' חזה נבחר ע"י ועדת המאסטרס להיות משחה הזהב לאליפות  22משחה  .50
המשחה מהווה חלק מאליפות ישראל למאסטרס ובו יוענקו מדליות בהתאם לגילאים השונים, בנוסף לפרס הכספי שיפורט  .22

 בהמשך.
 וגברים כאחד, כאשר הנשים שוחות בנפרד וכך גם הגברים, אך בסופו יוכתר מנצח/ת אחד/ת למשחה.המשחה פתוח לנשים  .21
הקרוב ביותר באחוזים לשיא העולמי לגיל המתאים, או קבע שיא עולמי לקבוצת  המנצח במשחה יוכתר השחיין/נית אשר היכ .25

מהשיא  2.2%שניות, שהם  52.52תוצאה של ויקבע  82-88גיל הבקטגוריות הגיל המתאימה. לדוגמה: שחיין אשר ישחה 
לשיא העולמי  2%-שניות, אך תוצאה זו קרובה ב 22.52שישחה  12-18העולמי לבני גילו, יפסיד את הפרס לשחיין בגיל 

 בקבוצת גיל זו. המנצח, כאמור, יהיה השחיין המבוגר יותר.
 .₪ 122 פרס כספי בסך ולמקום השלישי ₪ 222. למקום השני יוענק פרס כספי בסך ₪ 1,222המנצח/ת יזכה בפרס של  .22
 .שוויוןבאחוזי התוצאה הקרובה לשיא העולמי, יתקיים בין שחיינים/יות אלה/ו משחה הכרעה שובר  שוויוןבמקרה של  .28
 בכל מקרה של הבהרה או חוסר הסכמה, ועדת המאסטרס היא שתכריע והכרעתה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור. .22
 לבטל משחה זה, מטעמי חוסר רישום.את הזכות עצמה ועדת המאסטרס שומרת ל .20

  



 

 גאלת האליפות
קבלת פנים לשחייני התחרות  יתקיים טקס הפתיחה של האליפות ביחד עםבסוף משחי התחרות,  ,52.25.12-ה ,ביום שישי .21

 שתכלול כיבוד קל ושתייה.
 השנה השנייה שבה תערך קבלת פנים זו והמסורת המבורכת הזו תורמת רבות למורל התחרות. היזו

 עלות קבלת הפנים וההתארגנות הנם מתקציב ועדת המאסטרס באיגוד השחייה. .20
 ראשי האגודות לשלוח ליו"ר ועדת המאסטרס ארי לימור, דוא"למתבקשים מנת לשריין מבעוד מועד את הכיבוד המתאים, -על .20

INFO@MASTERS.ORG.IL    טלו חלק בקבלת הפנים.ימספר השחיינים/יות שי יצויןובו 

 
 
 

 חופשי.  1222חופשי ו  022חופשי,  822טבלת מינימום למשחי ה 
 

 גברים נשים המשחה
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