תקנון השחייה
כללי
 .1הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף השחייה ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי.

 .2תחרויות השחייה ייערכו על פי התקנון הנהוג באיגוד השחייה בישראל

 ,להוציא הוראות

מיוחדות המפורטות בתקנון זה.

המשתתפים
 .3פעולות השחייה במקומות עבודה פתוחות לגברים ונשים ,העובדים במקומות עבודה.

 .4קבוצה אשר תשתף שחיין שאינו עובד במקום העבודה ,תיפסל ולא תזכה לשום דירוג.

 .5מאמן קבוצה  ,אשר עובד במקום העבודה כמדריך ספורט בלבד  ,לא יורשה לייצג את מקום
העבודה בתחרות.
 .6כל מקומות העבודה המביעים רצון ליטול חלק בפעולות השונות

 ,יקבלו את תוכנית

האירועים מבעוד מועד.

כללי התחרות
 .7התחרויות תתקיימנה בבריכות שחייה בנות  25מ' בלבד.
 .8כדי למנוע תקלות  ,ייסגר הרישום של השחיינים לתחרויות

 ,שלושה ימים לפני קיום

התחרות ..שחיינים לא רשומים  ,לא יהיו רשאים להשתתף ב תחרויות .אפשר למחוק שחיינים
מהרשימה ביום התחרות בבריכת השחייה ,עד שעה לפני התחלת התחרות.
הערה :מנהל התחרות רשאי להחליט על שינויים בסעיף זה.
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 .9לפני תחילת כל תחרות ,תגיש כל קבוצה את כרטיסי הליגה של השחיינים האמורים להשתתף
באותה תחרות.
הוא הדין באשר לשחיין בודד..

 .01הנהלת התחרות תקבע את מספר המשחים בהם יהיה רשאי שחיין להשתתף בכל תחרות.

 .11הנהלת התחרות רשאית לשנות זמני המשחים או את סדר המשחים או כל נושא אחר השייך
לתחרות.
 .21קבוצות גיל בתחרות (גברים ונשים):
א21-29 .

ו50-54 .

ב30-34 .

ז55-59 ..

ג35-39 ..

ח60-64 .

ד40-44 ..

ט65-69 .

ה45-49 ..

י+ 70 .

 .31כדי לעודד השתתפות נשים בתחרויות השחייה  ,יש אפשרות לרשום לתחרות את בנות הזוג
החוקיות של השחיינים המשתתפים באליפות.
 .41קבוצת גברים  ,אשר לה  3שחיינים בלבד בשטח הבריכה ובתחרות  ,תורשה לשתף אישה
במשחה שליחים לגברים.
 .51במשחה בו ישתתפו פחות מ

 3 -שחיינים ,יהווה זמן המינימום קריטריון לקבלת ניקוד

קבוצתי ואישי.

 .61כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה סעיף מתאים בתקנון זה  ,פתרונה ייקבע לפי תקנון
איגוד השחייה.
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שיטת הניקוד וחלוקת פרסים
 .71הניקוד הקבוצתי יוענק כדלקמן:
מקום  10 – 1נקודות
מקום  7 – 2נקודות
מקום  5 – 3נקודות
מקום  3 – 4נקודות
מקום  2 – 5נקודות
מקום  1 – 6נקודה
במשחי השליחים ,הניקוד יהיה כפול.

כל שחיין אשר ישבור שיא גילאים ,יוסיף לקבוצתו  5נקודות לניקוד קבוצתי.
כל שחיין אשר ישווה שיא גילאים ,יוסיף לקבוצתו  2נקודות לניקוד קבוצתי.

 .81גביעים יחולקו לקבוצות הזוכות בששת המקומות הראשונים.

 .91כל שחיין הלוקח חלק בתחרויות יזכה בתעודת השתתפות.

מ7207-20-14 .

