
 

 

  הבינלאומית במאסטרס  2017 חורףישראל ליפות א
 

  מסלולים.  10מטר,  25, בבריכה של וינר במכון וינגייטו- בבריכה הלאומית "טוטובשחייה למאסטרס תתקיים החורף אליפות 
  . 6-7.1.2017הצגות ובתאריכים  4 -האליפות תהיה בת יומיים

 

  לוח זמנים וסדר משחים

 
  6.1.17יום שישי 

  1הצגה 
 חימום והתארגנות  –   08:00-08:45

 תחילת התחרות   –      09:00
  ר.סיום משוער הצגת הבוק –    12:00

  

  :סדר המשחים
 נשים / גברים              אישי-מ' מעורב 400  א. 
 נשים / גברים            חזה 200  ב. 
  יםנשים / גבר          חופשי  100  ג. 
  נשים / גברים            גב 100  . ד

  נשים / גברים        חופשימ' שליחים  50X4  ד.
  

  2 הצגה
 הפסקת צהריים+ חימום תחרות   –  - 12:00-13:45
 הצגת ערב  –       14:00-16:30

   

 :סדר המשחים

 חברי משפחה)  3חופשי (         מ' שליחים משפחות 50X3   .א
 נשים / גברים        מ' חופשי 200  ב.  
 נשים / גברים          פרפר 100  ג.  
 נשים / גברים          מ' חזה 100  ד.  

  נשים / גברים            גב 50  ה.   
  נשים / גברים           מעורב אישי  200  . ז

  נשים / גברים      מיקס שליחים מעורבמ'  50X4  ח. 
  
  
 

  7.1.16יום שבת 

  :3 הצגה
  

 חימום והתארגנות  –   08:00-08:45
  הצגת הבוקר.   –       09:00-11:30

  
  ם / גבריםנשי   מ' חופשי [חתירה בלבד]  800  ג. 
  נשים / גברים          חזהמ'  50  . ב
  נשים / גברים          מ' פרפר 200  .  ג

  סדר סגנונות מעורב מחייב -גברים 2נשים,  2    מיקס,   -חופשי 50X4  ד. 
 



 

 

  
 

  + חימום תחרות הפסקת צהריים  –  13:45 -11:30
 הצגת הערב  –  14:00-17:00

 סיום משוער של התחרותהענקת מדליות, גביעים, ו--    17:00-18:00-
 

 : 4הצגה 
  נשים / גברים         מ' חתירה 400  . א

  נשים / גברים          אישי-מעורב 100  ב. 
 נשים / גברים          פרפרמ'  50  . ג
 נשים / גברים          מ' גב 200  . ד

  נשים / גברים            חופשי  50   ה.

 נשים / גברים        מ' שליחים מעורב  50X4  ו.
 
  
 

 (הכתוב בלשון זכר אך פונה גם לזכר ונקבה יחדיו)  שמה:תקנון והר
התחרות תתנהל עפ"י חוקת פינ"א ותקנון איגוד השחייה. חריגה מהתקנון מהווה הפרת משמעת והאגודה ו/או השחיין יעמדו לדין  .1

 משמעתי.
 הפינ"א. ים המאושרים ע"י-ם, אך ורק עם בגדיי-השימוש בבגדי .1
 , בו זמנית.ים- בגדי 2חל איסור בשימוש עם  .2

 צורך מקצועי ואירגוני. בהתאם להנהלת התחרות רשאית לעשות שינויים במהלך התחרות וזאת  .2
 לא תתאפשר הרשמה מאוחרת  - 30.12.2016ותסתיים בתאריך ה  15.12.2016תיפתח בתאריך ה  הרשמה לתחרות .3
זכירת . החומר ישלח למבזמן פתיחת ההרשמה למיילשישלח בקובץ הרשמת האגודות לאליפות תהיה מול משרדי האיגוד  .4

 hagit@isr.org.ilחגית נחום במייל  ההרשמה
 

 .₪ 30ינה ה 2016-17 חידוש הרשמה לעונת השחייהלשחיין. ₪  100 הינה 2017חורף עלות הרשמה לאליפות  .5
 ).ט שליחים משפחותלכל משחה (למעלכל קבוצה ו₪  35 –משחה שליחים עלות רישום ל .6
, אשר מאפשר להירשם, להעלות מסמכים www.masters.org.il הרשמה אישית לאליפות תתבצע דרך אתר שחייני המאסטרס  .7

 המופיע באתר המאסטרס. ותשלום דרך קישור מאובטח
וביטוח תאונות  ותקנותיורק שחיינים אשר עברו והמציאו אישור חתום של בדיקה רפואית המתאימה לגילם על פי חוק הספורט  .8

ספורטאי אשר לא יוכלו להשתתף בתחרות.  בתוקף עפ"י חוק הספורט  31.08.2016התקף עד לסוף עונת השחייה  אישיות
תקין הוא  אישור רפואי -למען הבהרה והסר ספקהרשמתו לא תקלט בהצבות וכספו לא יוחזר.  ,למערכת האיגודיציג מסמכים אלו 

רד הבריאות בלבד. כל אישור רפואי אחר כגון מכתב מרופא משפחה, אישור אחד אשר חתום ע"י תחנת ספורט מאושרת ע"י מש
תקנות לחוק  -המצורף בזה 1( ראו נספח מקרדיולוג, אישור בדיקת מאמץ שאינה בתחנת ספורט אינו מתקבל ואינו אישור תקף. 

 הספורט). 
 ספורטאי אשר נרשם ולא זיכויים, החזר כספי או ביטולים תחת שום סעיף או סיבה.  לא יהיולאחר אישור ההרשמה והתשלום,  .9

 . הופיע מסיבה כלשהיא, לא יקבל החזר כספי גם אם נמחק ביום התחרות. 
. מציב התחרות , לא יורשה להשתתף במשחהבזמן ההכרזה. שחיין שלא יתייצב בעתעל כל השחיינים להתייצב ברחבת ההצבות  .10

. שחיין עמדת ההזנקהוישלח אותם, לפי מסלולם, לנקודת ההזנקה. המקצה הבא אחריו יהיה מוכן, ב לפי שם חייניםיזהה את הש
שחיינים, שסיימו אותם לגעת בלוחות המגע האלקטרוניים. לאחר ההזנקה הבאה, יצאו מבלי , ייצמד למסלול המשחהשסיים את 

 בכל שלב.  ת בלוחותאין לגעאת שחייתם, דרך המדרגות משני צידי הבריכה. 
להשתתף בקבוצת שליחים אחת  שאירכל שחיין  . השליחים שחימ בלבד ובכלמשחים אישיים  4-ב להתחרותכל שחיין רשאי  .11

 שחיממ. לכל קבוצה מותר לרשום, לכל היותר, ארבע קבוצות שליחים בכל אחד משחה השליחים אחדשל אגודתו בכל  בלבד 

 .לאגודה קבוצה אחת תעניק ניקוד  קבוצתי אולםמיקס מעורב.  50X4ו חופשי,  50X4-מעורב ו 50X4השליחים הבאים: 
 משפחות לא יכללו בניקוד הקבוצתי. משחיי השליחים ל .12
 . וכו' 75-79, 70-74, 65-69, 60-64, 55-59, 50-54, 45-49, 40-44, 35-39, 30-34 ,21-29קטגוריות גילאים באליפויות:  .13

שלושת קבוצת הגיל מהוות את סכום הגילאים של ארבעת  ).50X4השליחים ( ישחמת גיל בקטגוריו 3 בתחרות יתקיימו .14
 נייהקבוצת גיל ש ,המשתתפים בקבוצת השליחים) 4ם של (סכום הגילאי 100-159 המשתתפים של הקבוצה. קבוצת גיל ראשונה

 ומעלה.  200קבוצת גיל שלישת  , 160-199
מיום סיום ההרשמות. את שמות השחיינים וסדר  ולא יאוחרשמת המשחים האישים לשליחים הוא בצמוד להר ניםייהשחרישום  .15

 .קבוצה שלא תגיש שמות משתתפים בזמן לא תוכל להתייצב. תחילתהיש להגיש בבוקר התחרות חצי שעה לפני השוחים 

  עד תום חימום הבוקר ביום התחרות. שםירלהניתן יהיה למשפחות  50X3למשחי השליחים 
, יש למסור בקשה מראש להנהלת אךיוכלו לעשות המשחים שלהם להצגת הבוקר ליום ו' מעוניינים להקדים את בת השומרי ש .16

יהיו בין שלושת המקומות  גיהםשישחיינים אלו ישובצו למשחים קיימים ו/או יתקיים עבורם משחה מדידה מיוחד. אם ההתחרות. 
ש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו עם ההרשמות עד תום מועד יהראשונים, המדליה תועבר עליהם באמצעות אחד מחבריהם. 

 . ההרשמה
אף להגביל את לול ובכל מסם שחייני 2רשאית לשבץ תהיה , הנהלת התחרות חתירה 800ו  400הרשמה רבה למשחים הארוכים,  .17

 12:00מספר המקצים כך שההצגה תסתיים בשעה 



 

 

יפות ניתן להעביר לארי לימור עד שבועיים לפני תחילת האליפות. ועדת ארגוניים של האלם המקצועיים וההשגות על ההיבטי .18
 המאסטרס תדון ותקבע בכל פנייה. 

  
 פרסים

  בכל קבוצת גיל.ויוענקו לשלושת המקומות הראשונים בכל משחה  –מדליות 

 א:שלושת הקבוצות המצטיינות (בניקוד בנים, בנות וכללי) יוענקו גביעים עפ"י המפתח הבל – גביעים 
 

 1 2 3 4 5 6 מקום
 6 5 4 3 2 1 ניקוד

 
 ). 11(ראה גם סעיף  נתן ניקוד כפולילמשחה שליחים י .1
השחיינים מעל  4יאושרו השיאים בתנאי שכל .,. בשליחים25שיאי גילאים במשחים האישיים יאושרו, אך ורק החל מגיל  .2

 .25גיל 
 וא יתקיים במתכונת שונה.עקב פניות רבות של שחיינים לכבד את טקס הענקת המדליות, ה .3
ביום האליפות יתפרסם לוח זמנים מפורט לחלוקת המדליות. על השחיינים לשים לב ללוח הזמנים שיפורסם ולפעול לפיו.  .4

ע לסדר הטוב מנת לא להפרי-על יוכל לקבלה רק לאחר תום התחרות, וזאת שחיין שלא יתייצב במועד להענקת המדליה
  סולזרימת הטק

  
  
  
  
  

  : 1נספח 
  

  : מדי שנה בשנה 40. ומגיל 40 -ו 37, 34, 30בהגיעו לגיל  –יה יבדיקות ארגומטריות לענף השח – הוראות רלוונטיות מתקנות הספורט

  
  
 

  
  


