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 1013 אוקטובר
 

 לכבוד 
 אגודות השחייה

 
  

  עשר הבינלאומי עשר הבינלאומי   חמישהחמישהארנה הארנה ה  הזמנה למשחה המילניוםהזמנה למשחה המילניום
  2/2/--//21/2/21/21/2/21/88  ביאליקביאליק--קריתקרית

  11חוזר מס' חוזר מס' 
 שלום רב,

 
התחרות בבריכה  -שנים  14אשר החלנו בו לפני שחייה ההשנה במפעל  ממשיכיםאנו 

 מסלולים בסיומה של השנה האזרחית. 8רחבה של 
 

נה תחרות רשמית בחסות איגוד השחייה ובניהול משותף עם איגוד התחרות הי
 השחייה.

 
 .1013דצמבר  18-16התחרות תתקיים בין הימים 

 
של  גילאיםלשתי קבוצות הצגות  6ותכלול שלושה ימים מלאים התחרות תמשך 

 המשתתפים.
 

 -ל לשלוחיש את ההרשמות למשחים 
 איגוד השחייה בישראל

 24924ינגייט, נתניה דואר וינגייט, מכון ו

 29-7649262, 29-7791982טל' 
 

 .הרשמות ללא תשלום לא תתקבלנה

 ./20-890/77 : משרד מכבי קרית ביאליק שחייה לבירורים

 ₪ 30   עלות כל זינוק   

 ₪ 00      שליחים

 ₪  00 אי עמידה במינימום –קנסות 

 ₪  100  אי התייצבות     

 ה ויוותרו מקומות(.הרשמה מאוחרת: תשלום כפול )במיד

 )במידה וישופר השיא יוחזר התשלום(.₪  100 –עלות משחה הזמנה לשבירת שיא 

 

במשחה לשעבר, יוענק  יו"ר אגודת מכבי קרית ביאליק, יוסי שכנר ז"לפרס לזכרו של 

מ' חופשי ביום חמישי אחר הצהריים. למנצח ולמנצחת משחה הבוגרים יוענקו  100

שוברי קניה ב ש"ח 100הנוער יוענקו  צח ולמנצחת משחהלמנש"ח במזומן ו 1,000

  .למוצרי חברת "ארנה"

 .יוכפל הסכוםמ' חופשי  100במשחה שיא ישראל את ר וישבוהמנצח במידה 
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מגה בחנויות למוצרי חברת "ארנה" בתחרות יוענקו פרסים כספיים )שוברי קניה 

 :בכל רחבי הארץ( ספורט
 
 ₪  100 ריםבוג –כל מנצח במשחה אישי  (א)
 ₪    00 נוער      -כל מנצח במשחה אישי  (ב)

 המצטברשחיינים/יות בעלי הניקוד הבינלאומי  –פרסים לשחיינים מצטיינים  (ג)
 ₪  1,000 הגבוה ביותר:

1,000  ₪ 
000  ₪ 

 הן לבנים והן לבנות 
 

 
 

 (.//1909/-252הזמנות לאירוח נתן לבצע ישירות דרך "טללים" )עומרי ספיר 
 

 במזנון בכניסה לבריכה. 00:00בשעה  16/11/1013ית ביום חמישי ישיבה טכנ
 

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להנעים את שהותכם ומקווים לראותכם 
 נהנים.ובאים, שוחים, שוברים שיאים 

 
 
 

 ,בהצלחה
 

 
 הוועדה המארגנת
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  תקנון התחרותתקנון התחרות
 

משרדי איגוד ליש להגיש  דף ריכוז בצורה ברורה ונקייההרשמות על גבי  .1
 . חובה לציין שנת לידה, ומינו של השחיין.1521/2/21/-השחייה עד ה

 
 .בפקס' לא יתקבלוהרשמות  א'1
 .הרשמות ללא תשלום מצורף לא יתקבלו ב'1
 

  .₪ 00לכל זינוק; שליחים ₪  30דמי הרשמה  .1
 

הרשמות מאוחרות יותר, יחויבו בכפל תשלום, ולפי שיקול דעתה  א'1
 לת התחרות.הבלעדי של הנה

 ₪. 00 –קנסות בגין אי עמידה במינימום  ב'1
 ₪. 100 –ג'       קנסות בגין אי התייצבות 1
 

  קבוצות גיל: לשתיהשחיינים יחולקו  .3

 בנות     בנים

 בוגרים ומטה       1000ילידות   ומטה 1008ילידי 

 נוער   1000 - 1003ילידות                    1000 - 1001ילידי 

 
וצות השליחים שחיינים יתחרו בקבוצות הגיל שלהם בלבד )במקרים בקב

מיוחדים תשקול הנהלת התחרות לאפשר לשחיין להתחרות בקבוצת גיל 
 בוגרת מגילו(.

 
עד שלושים דקות לאחר תחילת  –מסירת רשימת השחיינים במשחה השליחים 

 ההצגה.
 

פר משחים המקצים יסודרו לפי זמני ההרשמה כאשר בכל משחה יקוימו מס .4
 .האיגוד מוגבל כמפורט בתוכנית התחרות עפ"י זמני הרשמה שייבדקו במשרדי

 
שיערכו חופשי  1000-ו 800סדר המקצים מהאיטי למהיר מלבד משחי  .0

כפי  חמישי אחר הצהרייםי ומלבד משחי יום מהמקצה המהיר למקצה האיט
 שיפורט בהמשך ובמהלך התחרות בשל אילוצי השידור הטלביזיוני.

 
תן יהיה להעביר לאגודות יההרשמה את מספר הפקס' אליו נטופס א לציין על נ .6

 יניהן.יאת אישור ההרשמה של שח
 
אי מחיקה מהצגה עד תחילת ההצגה הקודמת.  -מועד מחיקות אחרון למשחה  .7

רור את למשרדי איגוד השחייה תג 17:00שעה  10/11/1013עד  הראשונה
 אמור השחיין להשתתף. ושב תחרותבה הבא משחמחיקתו של השחיין מה

 

 שני מיקצים בלבד למשחה. ,ללא הגבלת גילחופשי  1000-ו 800משחי  .8
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 הזמנה למשחה "שבירת שיא" תוגש עם ההרשמות. .0

המשחה יתבצע בזמן שתקבע הנהלת התחרות בהתאם ללוח הזמנים של 
 התחרות.

 
שחייני נוער . משחים אישיים 6-בוגרים יכולים להשתתף ב שחיינים .10

מ'  800/1000ששחה נוער שחיין , משחים אישיים 0-יכולים להשתתף ב
 משחים אישיים. 6-יוכל להשתתף ב

 
שחיין שנרשם לקבוצת גיל מסוימת, ממשיך באותה קבוצת גיל לכל אורך  .11

 )כולל שליחים(. התחרות
 

. ניקוד יינתן ת שליחים בכל קבוצת גילוקבוצשתי כל אגודה רשאית לרשום  .11
 לקבוצה במקום הטוב ביותר מבין הקבוצות של אותה אגודה. רק

 
לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קבוצת גיל, יוענקו תעודות  .13

גם שי כספי מתנת "ארנה" בסך  למנצח/ת בין הבוגרים/ות יוענק ומדליות.
 ₪.00ולמנצח/ת בין שחייני/ות הנוער יוענק פרס כספי בסך ₪ 100

 
הגבוה ביותר בין הבנים ובין הבנות  המצטברהבינלאומי  לשלושת בעלי הניקוד

 ₪  1,000  יוענקו פרסים כספיים בסך:
1,000  ₪ 

000  ₪ 
 הן לבנים והן לבנות

 

הכולל בסיכום שתי  גביע המילניום יינתן לקבוצה שתזכה במירב הניקוד .14
 קבוצות הגיל.

 
 : שיטת הניקוד

 
 נוערני האגודה; הניקוד הקבוצתי יהיה מבוסס על סה"כ הניקוד ששחיי

 ובוגרים, יצברו יחדיו.
 

 כדלקמן:  11-ניקוד יינתן עד למקום ה
 נקודות  2/  –  מקום ראשון

 נקודות 12 –  מקום שני
 נקודות /1 –  מקום שלישי
 נקודות 12 –  מקום רביעי 
 נקודות 8 –  מקום חמישי

 נקודות 9 –  מקום שישי
 נקודות 2 –  מקום שביעי
 קודותנ 5 –  מקום שמיני
 נקודות 0 –  מקום תשיעי
 נקודות / –  מקום עשירי

 נקודות / – מקום אחד עשר
 נקודה 1 – מקום שנים עשר

 
 במשחי השליחים ניקוד כפול.

 
 פרסים נוספים יינתנו, לפי קביעת הנהלת התחרות. .10
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בכל מקרה חריג, ותקנון איגוד השחייה,  FINAהתחרות תתנהל על פי חוקת  .16
 .די הנהלת התחרותההחלטה תהיה בי

 
, נציג תתקיים ישיבה טכנית בבריכה 27:22בשעה  /221/2/21/ביום חמישי  .19

 מכל אגודה מתבקש להופיע.
 
 

 
 לכולנו הצלחה והנאה

 
 
 
 

 בברכת הספורט
 
 

 המארגנת ההוועד
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  תכנית התחרותתכנית התחרות

 
 בוקר – 2013/12/62 ייום חמיש

 08:30  חימום משעה
 00:40  סיום חימום

 10:00   תחרות
 

 חופשי 400
 מעורב אישי 100

 
 אחה"צ – 2013/12/62 ייום חמיש

   10:30   חימום
  16:30  גמר חימום

  16:40   טקס 
  16:00  גמר טקס

  17:00  תחרות 
 

 חזה 00
 יוענק פרס לזכרו של יוסי שכנר ז"ל – חופשי 100

 גב 00
00X4 שליחים מעורב 
 

 בוקר – 2013/12/72 שישייום 
 08:00  חימום משעה
 08:40  סיום חימום

 00:00   תחרות
 

 פרפר 100
 חזה 100
100X4 שליחים מעורב 
 חופשי נשים 800

 
 אחה"צ – 2013/12/72 שישייום 

 10:00  חימום משעה
 10:10  סיום חימום

 16:30   תחרות
 

 חופשי   00
 גב 100

00X4 פשיושליחים ח 
 מעורב אישי 400
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 בוקר -  2013/12/82 שבתיום 
 08:00  שעהחימום מ

 08:40  סיום חימום
 00:00   תחרות

 
 פרפר 100
 גב 100
100X4 שליחים חופשי 

 חופשי גברים 1000
 

 אחה"צ –  2013/12/82 שבתיום 
 10:30  חימום משעה
 16:10  סיום חימום

 16:30   תחרות
 

 פרפר 00
 חזה 100
 חופשי 100
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 /21/ טבלת המינימום למשחה המילניום
 

  
  

  
  

 גברים   נשים
 בוגרים 11-14  בוגרות 10-13

פר
פר

 

50 41.00 34.00  35.00 29.60 

100 1:31.00 1:20.00  1:17.00 1:03.50 

200 3:03.00 2:49.00  2:48.00 2:38.00 

         

גב
 

50 44.00 40.00  39.00 34.00 

100 1:24.00 1:15.00  1:15.00 1:05.50 

200 2:59.00 2:44.00  2:42.00 2:23.00 

         

ה
חז

 

50 48.50 45.00  42.00 38.50 

100 1:40.00 1:34.00  1:26.00 1:17.00 

200 3:28.00 3:15.00  3:10.00 2:45.00 

         

שי
ופ

ח
 

50 36.00 34.00  30.00 27.50 

100 1:12.00 1:05.50  1:05.00 57.50 

200 2:36.00 2:20.00  2:16.00 2:02.00 

400 5:20.00 5:05.00  4:48.00 4:28.00 

800/1500 10:00.00  17:00.00 

         
רב

עו
מ

 
200 2:57.00 2:48.00  2:46.00 2:25.00 

400 6:10.00 5:48.00  5:48.00 5:13.00 
 
 

 


