
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 



 

 

  2015 קיץישראל ליפות א
 הבינלאומית במאסטרס

 
  ךהאליפות תקיים בתארימטרים.  50בריכת באליפות הקיץ בשחייה למאסטרס תתקיים בבריכת "טוטו וינגייט" שבמכון וינגייט 

 , למשך יומיים מלאים של תחרויות. 1.8 תאריךו 31.7
 

 31.7.15יום שישי 
 חימום והתארגנות  –  08:00-08:45

 תחילת התחרות   –     09:00
 סיום משוער הצגת הבוקר )הצגה ראשונה ( –  12:30
 של הצגת אחה"צ )הצגה שניה ( )למה משוערת?( תחילה משוערת –  14:00
 לאליפות המאסטרס קבלת פנים חגיגית וטקס פתיחה   –     17:15

 
 1.8.15יום שבת 

 חימום והתארגנות  –  08:00-08:45
 תחילת התחרות  –           09:00
 סיום משוער הצגת הבוקר  –           11:30
 של הצגת אחה"צ  ??תחילה משוערת –   13:30
 סיום משוער של התחרות –   17:00

 
 

 31.7.15 -יום שישי
 

 :הצגה ראשונה

 נשים / גברים          אישי-מ' מעורב 400 א. 
 נשים / גברים   מ' חופשי ]חתירה בלבד[  800 ב. 
 נשים / גברים      חזה 200 ב. 
 יםנשים / גבר      גב 50 ג. 
 נשים / גברים     פרפר 100 . ד

 נשים / גברים    מ' שליחים חופשי 50X4  ד.
 
 
 
 
 דקות 60הפסקה בת  
 

 :הצגה שניה

 חברי משפחה(  3חופשי )     מ' שליחים משפחות 50X3   .א

 נשים / גברים     מ' חופשי 200 ב.  
 נשים / גברים      גב 100 ג.  
 נשים / גברים     מ' חזה 100 ד.  

 נשים / גברים      פרפר 50 ה.   
 נשים / גברים     חופשי  400 . ז
 



 

 

 
 01.08.15יום שבת 

 

 :הצגה שלישית

 שים / גבריםנ   מ' חופשי ]חתירה בלבד[  1,500 ג. 
 נשים / גברים     מ' חופשי 50 . ב
 נשים / גברים     מ' פרפר 200 .  ג

 מחייבסגנונות מעורב סדר  -גברים 2נשים,  2 קס,מי -מעורב        50X4 ד. 

 
 דקות הפסקה  60
 
 

 :הצגה רביעית 

 נשים / גברים    אישי-מ' מעורב 200 . א
 נשים / גברים     מ' חזה 50 . ב
 נשים / גברים     מ' גב 200 . ג

 נשים / גברים      חתירה  100 ד. 

 נשים / גברים    ם מעורבמ' שליחי  50X4  ה

 
 
 

 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.
 .צורך במהלך התחרותבהתאם להנהלת התחרות רשאית לעשות שינויים כלשהם במהלך התחרות וזאת  .2
 עשה ברישום מוקדם בלבד ולא יתאפשר רישום ביום התחרות. הרשמה לתחרות ת .3

או דרך אפליקצית   www.masters.org.il ההרשמה לתחרות תתאפשר דרך אתר האינטרנט של שחייני המאסטרס .4

 כתובת: מנת להרשם דרך האפליקציה, יש להורידה לנייד ב-התחרויות אט איוונט. על

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

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

 קיים הסבר כיצד אפשר להרשם לתחרות דרך אתר האינטרנט.  של שחיייני המאסטרס באתר האינטרנט
 . להרשמה בכל תאריך ₪ 200בעלות של  -שם טלפוניתקיימת אפשרות להר .5
 כל הרשמה מאוחרת לא תתקבל.  -28.7.15ועד לתאריך  7.5.15התחלת ההרשמה לאליפות  .6
  .₪ 150י איגוד , ללא חבר₪  100לחברי איגוד  -עלות הררשמה .7
 .פשר הרשמה אלקטרונית לשחיינים באופן אישי דרך האתר או דרך הסמארטפוןהרשמה לשחיין בודד: תתא .8
ת לפנות ליולה לקבלת קובץ הרשמה. קבוצות אשר רשומות באיגוד באופן תקני ומעוניינות להרשם בקובץ הרשמה יכולו .9

 . כל הרשמה מאוחרת לא תתקבל. 25.7.15הרשמות לקבוצה תסגר בתאריך 
טוח תאונות אישיות ההרשמה תתאפשר לספורטאים אשר עברו והמציאו אישור חתום לבדיקה הרפואית עפ"י חוק הספורט ובי .10

 '. הצגת המסמכים תתבצע עד ליום ה2014-2015בתוקף עפ"י חוק הספורט. שני המסמכים בהתאם לעונה השחייה 
 ספורטאי אשר לא יציג מסמכים אלו למערכת הרשמתו לא תקלט בהצבות וכספו לא יוחזר.  -20.07.15

הרשמה לאיגוד  ₪ 100 -יקנס בואינו חבר איגוד  המערכת מקוונת לתוכנת האיגוד. ספורטאי אשר ישלם כחבר איגוד .11
 השחייה. 

לרשום פרטים מלאים )חובה  משחים לאליפות, 4לבחור עד ההרשמה באמצעות האפליקציה או האתר תאפשר לשחיין בודד  .12
 לדייק בפרטים(, לשלם בכרטיס אשראי בעבור ההרשמה לתחרות ולקבל בדוא"ל הפרטי שלו אישור על ההרשמה.

לכל קבוצה ולכל משחה  ₪ 35 –משחים. משחה שליחים  4ומאפשרת רישום של עד  ₪ 100מה לתחרות: עלות ההרש .13
 )למעט שליחים משפחות ושליחים משולב(. 

 ספי או ביטולים תחת שום סעיף או סיבה. אין זיכויים, החזר כלאחר אישור ההרשמה והתשלום,  .14
בדיקות רפואיות אשר עומדות בלוח זמנים של שנה קלנדרית . 31.8.2015-ותסתיים ב 1.9.2014-התחילה ב 2015עונת  .15

 עומדות בדרישות המערכת. 
בתחרות תאושר אך ורק לשחיינים אשר עברו בדיקה רפואית במכון לרפואת ספורט מורשה, עפ"י חוק הספורט ההשתתפות  .16

החדש שפורסם באתר איגוד השחייה בקישור: 

http://isa.one.co.il/General/Announce.aspx?siteID=8&id=5536  ויש בידם ביטוח תאונות אישיות בתוקף

מורשה לא יהיה לה תוקף והשחיין לא יורשה להשתתף -, הכל לפי חוק הספורט. בדיקה שתעשה שלא במכון2015לשנת 
 שחיין שלא יציג אישורים מתאימים לא יורשה להשתתף בתחרות. הצגת מסמכים ביום התחרות אינה מתקבלת. בתחרות.

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


 

 

 
על כל השחיינים להתייצב ברחבת ההצבות במועד ההכרזה. שחיין שלא יתייצב במועד, לא יורשה להשתתף במשחה זה.  .17

מציב התחרות יזהה את השחיינים וישלח אותם, לפי מסלולם, לנקודת ההזנקה. המקצה הבא אחריו יהיה מוכן, בעמדת 
מד למסלול וימנע מלגעת בלוחות המגע האלקטרוניים. לאחר ההזנקה, מאחורי המקצה שהוזנק. שחיין שסיים את שחייתו, ייצ

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

. שחיין/נית רשאי/ת להשתתף בקבוצת שליחיםמשחים אישיים ובכל מישחי ה 4-בכל שחיין רשאי להשתתף לכל היותר  .18
שליחים אחת בלבד באותו משחה השליחים. לכל קבוצה מותר לרשום, לכל היותר, ארבע קבוצות שליחים בכל אחד ממישחי 

 (.4.4חופשי, אך רק קבוצה אחת תעניק ניקוד  קבוצתי )ראה סעיף  50X4-מעורב ו 50X4השליחים הבאים: 

 יכללו בניקוד הקבוצתי.  משחי שליחים המשפחות לא .19
-75, 70-74, 65-69, 60-64, 55-59, 50-54, 45-49, 40-44, 35-39, 30-34, 25-29, 21-24קטגוריות גילאים באליפויות:  .20

 וכו'.  79

המשתתפים בקבוצת  4)סכום הגילאים של  100-159(. 50X4בתחרות יתקיימו שתי קטגוריות גיל במישחי השליחים ) .21
. למשחי 18.7.2015עלה. יש לרשום את השחיינים לשליחים יחד עם ההרשמה ולא יאוחר, כאמור, מיום ומ 160-השליחים( ו

 משולב חופשי ניתן יהיה להרשם עד תום חימום הבוקר ביום התחרות. 50X8-שליחים משפחות ו 50X3השליחים 

עשות כן, בכפוף לכך כי תמסר שומרי שבת, אשר מעוניינים להקדים את המשחה שלהם המופיע בהצגה השנייה, יוכלו ל .22
בקשה מראש להנהלת התחרות, אשר תפעל לקיים, לשם כך, משחה מדידה מיוחד. זמניהם ירשמו ובמידה ויהיו בין הזוכים, 

המדלייה תועבר אליהם באמצעות אחד מחבריהם. על מנת לאפשר זאת, יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו עם 
  מצויין בסעיפי תקנון זה.ההרשמות עד תום מועד ההרשמה, כ

שחיינים בכל  2בכל מישחי אליפות המרחקים הארוכים, במידה ומספר השחיינים יהיה רב, הנהלת התחרות רשאית לשבץ  .23
 12:00מסלול ולהגביל את מספר המיקצים ובלבד שהתחרות לא תעבור את השעה 

. אי תשלום כספי יגרור שחיין שלא יעמוד במינימום ייקנס בתשלום כספי -מצורפת טבלת מינימום -ארוכיםבמשחים ה .24
 מחיקה להמשך התחרות ואי השתתפות בתחרות הבאה. 

 המאסטרס היא שתקבע על המחלוקת. בכל מקרה של עניין או אי הסכמה, בניהול התחרות וועדת  .25
 

 פרסים

  ת הראשונים בכל משחה בכל קבוצת גיל.יוענקו לשלושת המקומו –מדליות 

 לשלושת הקבוצות המצטיינות )בניקוד בנים, בנות וכללי( יוענקו גביעים עפ"י המפתח הבא: – גביעים 
 

 1 2 3 4 5 6 מקום

 6 5 4 3 2 1 ניקוד

 
 אגודה.נתן ניקוד כפול, כאשר לחישוב הניקוד הקבוצתי יחשב הניקוד רק לקבוצה הראשונה מכל ילמשחה שליחים י .1
השחיינים מעל  4יאושרו השיאים בתנאי שכל .,. בשליחים25שיאי גילאים במשחים האישיים יאושרו, אך ורק החל מגיל  .2

 .25גיל 
 ים המאושרים ע"י הפינ"א.-ים, אך ורק עם בגדי-השימוש בבגדי .3
 ים, בו זמנית.-בגדי 2חל איסור בשימוש עם  .4
 ת המדליות, הוא יתקיים במתכונת שונה.עקב פניות רבות של שחיינים לכבד את טקס הענק .5
ביום האליפות יתפרסם לוח זמנים מפורט לחלוקת המדליות. על השחיינים לשים לב ללוח הזמנים שיפורסם ולפעול לפיו.  .6

מנת לא להפריע לסדר הטוב -יוכל לקבלה רק לאחר תום התחרות, וזאת על שחיין שלא יתייצב במועד להענקת המדליה
 ולזרימת הטקס.

 
 מסיבת אליפות

 
קבלת פנים לשחייני התחרות  יתקיים טקס הפתיחה של האליפות ביחד עםבסוף משחי התחרות,  31.07.15ביום שישי,  .26

 שתכלול כיבוד קל ושתייה
 וההתארגנות הנם מתקציב ועדת המאסטרס באיגוד השחייה.עלות קבלת הפנים  .27
מנת לשריין מבעוד מועד את הכיבוד המתאים, ראשי האגודות מתבקשים לשלוח ליו"ר ועדת המאסטרס, ארי לימור, דוא"ל -על .28

ari.limor@gmail.com  לק בקבלת הפנים.ובו יפורט מספר השחיינים/יות שיטלו ח 

 זו השנה השנייה שבה תערך קבלת פנים זו, והמסורת המבורכת הזו תורמת רבות למורל התחרות.  .29
 

   doc.2015 קיץ -אליפות המאסטרס \מאסטרס
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