 25ספטמבר2018 ,

תקנון שחייה
.1

.2

.3

.4

מועדים ומקום התחרות:
 1.1יום א' ,ה , 13/1/2019 -החל מהשעה  14:00ועד .17:00
 1.2יום א' ,ה ,2/6/2019 -החל מהשעה  14:00ועד .17:00
 1.3מקום התחרות :בריכת השחייה בטכניון ,חיפה.
זכות ההשתתפות:
 2.1סטודנטים וסטודנטיות הלומדים/ות במוסדות האקדמיים המוכרים במועצה
להשכלה הגבוהה בישראל.
 2.2היקף לימודים מינימלי 4 :שעות אקדמיות בשנת הלימודים בה מתקיימת התחרות.
 2.3בעת ההרשמה חובה להעלות לאתר אישור לימודים רשמי של הסטודנט/ית הכולל שם
וחתימת הגורם המאשר בנוסף לחותמת רשמית של המוסד .אישור הלימודים חייב
להכיל את ההתקדמות בתואר האקדמי לרגע הוצאתו או רישום מפורט של מנהל
התלמידים המוכיח את היקף הלימודים בתואר.
הרשמה:
 3.1תקופת הרישום :מ 1/10/2018 -עד .20/12/2018
 3.2ההרשמה תתבצע באתר האינטרנט של היחידה לספורט בטכניון -
 .https://www.asatechnion.co.il/asa%20games.htmlהרישום האישי כולל:
רישום שחקן/י ת בהתאם לתקנון של הענף ,כולל פרטיהם האישיים ,פרטים ליצירת
קשר ,הצהרת בריאות ,הגשת אישור לימודים ותעודת זהות ,תשלום דמי רישום
אישיים (.)₪ 50
 3.3כל שחיין/ית חייב להירשם למקצועות התחרות בטופס הממוחשב והמצורף למסך
ההרשמה.
 3.4במקרה של ביטול הרשמה בכל שלב ,לא יוחזרו דמי הרשמה.
חוקת התחרות:
 4.1התחרות תתקיים לפי החוקה של איגוד השחייה בישראל .כל תוספת בתקנון זה יכולה
להוסיף ,אך לא לגרוע מהחוקה הרשמית.
 4.2התחרות היינה אישית.
 4.3אין הגבלת מקצועות לשחיין/ית.
 4.4לא תתקיים תחרות במקצוע אליו רשומים פחות מ 5 -שחיינים/ות.
 4.5כל שחיין/ית חייב/ת להתייצב לתחרות כאשר יש ברשותו/ה כרטיס משתתף.
 4.6שחיין שלא יתייצב במזכירות  30ד' לפני תחילת התחרות ,לא יורשה להשתתף.
 4.7מקצועות התחרות:
 4.7.1חתירה  100מ'
 4.7.2גב  100מ'
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 4.7.3חזה  100מ'
 4.7.4פרפר  100מ'
 4.7.5חתירה  200מ'
 4.7.6גב  200מ'
 4.7.7חזה  200מ'
 4.7.8פרפר  200מ'
 4.7.9חתירה  400מ'
 .5שיטת התחרות:
 5.1האליפות מורכבת משתי תחרויות.
 5.2בהתאם לרישום למקצועות התחרות ,השחיינים יחולקו למקצים.
 5.3בכל מקצה יוזנקו בין  3ל 8 -שחיינים.
 5.4במקרה של יותר ממקצה אחד במקצוע ,השחיינים ידורגו לפי הזמנים ולא יתקיים
מקצה הגמר.
 5.5בתחרות השניה ,השחיינים/ות יחולקו למקצים בהתאם לתוצאות של התחרות
הראשונה.
 5.6דירוג הסופי של השחיינים באליפות ,לפי המקצועות ,יעשה על סמך חיבור הדירוגים
בתחרות הראשונה והשניה.
 5.7במקרה של שוויון ,השחיין עם הזמן הטוב ביותר ידורג גבוה יותר באותו מקצוע.
 .6פרסים:
 6.1בסיום התחרות השניה יתקיים טקס חלוקת הפרסים.
 6.2שחיינים/ות הזוכים/ות בשלושת המקומות הראשונים בכל מקצוע יקבלו מדליות
מיוחדות ,שאר המשתתפים יקבלו מדליות השתתפות.
 6.3שחיינים/ות הזוכים/ות בשלושת המקומות הראשונים בכל מקצוע בסיכום שתי
התחרויות ,יקבלו פרסים כספיים .סך הפרסים יעמוד על ₪ 31,500
 6.4חלוקת הפרסים הכספיים בכל מקצוע ,בכל מגדר:
מקום ₪ 1000 – I
מקום ₪ 500 – II
מקום ₪ 250 – III
 6.5בסיום התחרות סכום הזכייה יעבור לזוכים בהמחאה על שם הספורטאי ,לכתובת
הרשומה בפרטי הקשר בעת ההרשמה ,תוך  14ימים ממועד סיום התחרות.
 .7יצירת קשר:
בוריס בייטמן – מנכ"ל אס"א טכניון – manager.sport@asat.technion.ac.il
נטלי פינקלשטיין – מזכירת אס"א טכניון – sport@asat.technion.ac.il
סבטלנה סטפנוב – מזכירת אס"א טכניון – 04-8293036
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