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משחה המילניום ה-19 ספידו הבינלאומי

תוכנית
הצגת אחה"צ30/11/2017

15:30חימום

16:30גמר חימום

16:40כניסת שופטים וטקס פתיחה

17:00תחילת תחרות

סה"כ זמן שם המשחה מספר 

משחה

התחלה מספר 

מיקצים

01:0000:0617:00 6 גמר ישיר, בנות גיל 10-13, 50 חזה 9 

01:0000:0817:07 8 גמר ישיר, בנים גיל 11-14, 50 חזה 10 

00:0417:15הענקת מדליות 50 חזה צעירות וצעירים

01:0000:0517:19 5 גמר ישיר, בנות בוגרות, 50 חזה 11 

01:0000:0917:25 9 גמר ישיר, בנים בוגרים, 50 חזה 12 

00:0417:34הענקת מדליות 50 חזה בוגרות ובוגרים

02:0000:1617:38 8 גמר ישיר, בנות גיל 10-13, 100 חופשי 13 

02:0000:2017:55 10 גמר ישיר, בנים גיל 11-14, 100 חופשי 14 

00:0018:15הענקת מדליות 100 חופ` צעירות במהלך המקצה ה1 של 100 חופ` בוגרות

02:0000:2018:15 10 גמר ישיר, בנות בוגרות, 100 חופשי 15 

00:0018:35הענקת מדליות 100 חופ` צעירים במהלך המקצה ה1 של 100 חופ` בוגרים

02:0000:2418:35 12 גמר ישיר, בנים בוגרים, 100 חופשי 16 

00:0418:59הענקת מדליות 100 חופשי בוגרות ובוגרים

01:0000:0619:03 6 גמר ישיר, בנות גיל 10-13, 50 גב 17 

01:0000:0919:10 9 גמר ישיר, בנים גיל 11-14, 50 גב 18 

00:0019:19הענקת מדליות 50 גב צעירות וצעירים במהלך משחה 50 גב בוגרות

01:0000:0719:19 7 גמר ישיר, בנות בוגרות, 50 גב 19 

01:0000:0619:27 6 גמר ישיר, בנים בוגרים, 50 גב 20 

00:0019:33הענקת מדליות 50 גב בוגרות ובוגרים במהלך 50*4 מעורב צעירות 

03:0000:0919:33 3 גמר ישיר, בנות גיל 10-13, 50*4 מעורב שליחים 21 

00:0019:42הענקת מדליות 50*4 מעורב צעירות במהלך 50*4 מעורב צעירים

03:0000:1219:42 4 גמר ישיר, בנים גיל 11-14, 50*4 מעורב שליחים 22 

00:0019:54הענקת מדליות 50*4 מעורב צעירים במהלך 50*4 מעורב בוגרות

03:0000:0619:54 2 גמר ישיר, בנות בוגרות, 50*4 מעורב שליחים 23 

00:0020:00הענקת מדליות 50*4 מעורב בוגרות במהלך משחה 50*4 מעורב בוגרים

03:0000:1220:00 4 גמר ישיר, בנים בוגרים, 50*4 מעורב שליחים 24 
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סה"כ זמן שם המשחה מספר 

משחה

התחלה מספר 

מיקצים

00:0420:12הענקת מדליות 50*4 מעורב בוגרים מיד בתום המשחה

20:16 סיום
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