תוכנית אירועים שנתית של איגוד השחייה לעונת ( 2015-16מעודכן ליום )6.10.15
© כל הזכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל .אין להעתיק או לפרסם מסמך זה ללא אישור מזכירות האיגוד.
מקרא:

אירועי שחייה

אירועי שחייה אומנותית

אירועי מאסטרס

תחרויות ארציות

תחרויות בינלאומיות

מחנות אימון בארץ

הערה :רק תחרויות שבתקנונן יופיע הסעיף שהן מתנהלות עפ"י חוקי פינ"א ועפ"י תקנון איגוד השחייה ותקנותיו ,יחשבו כתחרויות רשמיות ויוכרו במניין התחרויות
מס'
שבוע

תאריך

1
2
3

30.8-5.9.15
6-12.9.15
 13-19.9.15ראש-השנה

4

 20-26.9.15יום כיפור

גביע איל 30.9.15

5
6
7

 27.9-3.10.15סוכות
 4-10.10.15סוכות
11-17.10.15

 3.10.15תחרות ע"ש גל רודובסקי ,פ.מ .רעות
 9.10.15מחזור ליגה ראשון באיזורים
 17.10.15אליפות הרצליה ה  2ע"ש אלון רונן

8

18-24.10.15

9
10
11

25-31.10.15
1-7.11.15
8-14.11.15

12

15-21.11.15

13
14

22-28.11.15
29.11-5.12.15

15

 6-12.12.15חנוכה

16

 13-19.12.15חנוכה

17

20-26.12.15

מים פתוחים

קידום נשים

מחנות אימון
בחו"ל

השתלמויות

 12.9.15גמר גביע לאן  -איטליה
 21.9-02.10.15מחנה
פאפוס קפריסין
השתלמות סוכות

 3-4.10אליפות מדינות ים התיכון  -לרנקה קפריסין
 14.10-3.11מחנה גובה
 21-23.10מחנה אימון בוגרים
לקראת אליפות אירופה ,מכון וינגייט

 30.10.15ליגה מחזור שני באיזורים
 5-7.11אליפות הונגריה הפתוחה
 12-14.11.15גביע המילניום ,קרית ביאליק
 15-20.11.15מחנה אימון בוגרים
לקראת אליפות אירופה ,מכון וינדייט
 2-6.12.15אליפות אירופה בריכות קצרות ,מכון וינגייט
 9-10.12.15גביע ירושלים לצעירים ,חוות הנוער הציוני  -ירושלים  12-13.12.15גביע אמסטרדם רק לקריטריון Aאולימפי
 16-19.12.15אליפות חורף "ספידו" ישראל בבריכות קצרות ,מכון
וינגייט
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מקרא:

אירועי שחייה

אירועי שחייה אומנותית

אירועי מאסטרס

תחרויות ארציות

תחרויות בינלאומיות

מחנות אימון בארץ

הערה :רק תחרויות שבתקנונן יופיע הסעיף שהן מתנהלות עפ"י חוקי פינ"א ועפ"י תקנון איגוד השחייה ותקנותיו ,יחשבו כתחרויות רשמיות ויוכרו במניין התחרויות
מס'
שבוע

תאריך

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

27.12-2.1.16
3-9.1.16
10-16.1.16
17-23.1.16
24-30.1.16
31.1-6.2.16
7-13.2.16
14-20.2.16
21-27.2.16
28.2-5.3.16
6-12.3.16
13-19.3.16
 20-26.3.16פורים
27.3-2.4.16
3-9.4.16
10-16.4.16
 17-23.4.16פסח
 24-30.4.16פסח

36

 1-7.5.16יום השואה

37
38
39
40

 8-14.5.16יום הזכרון_יום העצמאות
 20.5ליגה לצעירים  -מחוז יהודה
15-21.5.16
 27-28.5גביע האביב ,קיבוץ גבולות.
 22-28.5.16ל"ג בעומר
 2-4.6גביע חיפה ,טכניון
29.5-4.6.16

41

5-11.6.16

42

 12-18.6.16שבועות

43

19-25.6.16

44
45
46
47

26.6-2.7.16
3-9.7.16
10-16.7.16
17-23.7.16

 15/7-19/7אליפות ישראל לבוגרים ונוער
 19-24/7אליפות קומן -שחיה אומנותית

48

24-30.7.16

 25-28/7אליפות ישראל לצעירים "ספידו" קיץ מכון וינגייט

49
50
51
52

31.7-6.8.16
7-13.8.16
 14-20.8.16צום תשעה באב
21-27.8.16

 8.1ליגה לצעירים  -מחוז יהודה
מוקדמות לאליפות הצעירים 15-16.01
מוקדמות לאליפות הצעירים 22-23.01
 29.1.ליגה מחזור שלישי באיזורים

מים פתוחים

קידום נשים

מחנות אימון
בחו"ל

השתלמויות

 29-31.1תחרות בינלאומית בוגרים ונוער ,מלמו שבדיה.

 12-13.2אליפות נתניה הפתוחה .מכון וינגייט.
 15-18אליפות חורף "ספידו" צעירים .מכון וינגייט.

קדם אליפות  11-12.3מכון וינגייט.
 18.3ליגה לצעירים  -מחוז יהודה
 26.3קרב רב ,עין גדי.

 28/02-19/03/16מחנה
גובה קולורדו סגל אולימפי
 19-20/03/16תחרויות רב אומות

 8.4.16גביע אסף  -חוות הנוער הציוני
 6-9/4גביע האיגוד .מכון וינגייט
 15-16/4אליפות האקדמיה .מכון וינגייט.
 7.5.2015השתלמות
מאמנים אביב
 16-22.5אליפות אירופה  -לונדון.

 9-23.6מחנה טנריף ,ספרד.
או מחנה
גובה  4-27.6קולורדו.
 17-18.06אליפות הפועל
 25-26.6תחרות בינלאומית .
 25-26.6אליפות מדינות הים התיכון
 1.7.16ליגה מחזור שלישי
 06-10.07אליפות אירופה לנוער  -הונגריה

 24.07-30.07מחנה פרה
אולימפי סאו פאולו
 6-13/08משחקים אולימפים ריו דה ג'נרו
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מקרא:

אירועי שחייה

אירועי שחייה אומנותית

אירועי מאסטרס

תחרויות ארציות

תחרויות בינלאומיות

מחנות אימון בארץ
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מס'
שבוע

תאריך

1
2
3
4
5
6

28.8-3.9.16
4-10.9.16
11-17.9.16
18-24.9.16
25.9-1.10.16
 2-8.10.16ראש-השנה

7

 9-15.10.16יום-כיפור

8
9
10
11
12
13

 16-22.10.16סוכות
 23-29.10.16סוכות
30.10-5.11.16
6-12.11.16
13-19.11.16
20-26.11.16

 11.11.16ליגה בוגרים מחזור שני באיזורים.

14

27.11-3.12.16

 1-3.12.16גביע המילניום ,קרית ביאליק.

15
16
17

4-10.12.16
11-17.12.16
18-24.12.16

18

 25-31.12.16חנוכה

19
20
21

 1-7.1.17חנוכה
8-14.1.17
22-28.1.17

מים פתוחים

קידום נשים

מחנות אימון
בחו"ל

השתלמויות

 24.9.16תחרות ע"ש גל רודובסקי ,פ.מ .רעות
 7.10.16ליגה בוגרים מחזור ראשון באיזורים
 14.10-3.11מחנה גובה.
איטליה
 22.10.16אליפות הרצליה ה  3ע"ש אלון רונן
 3-5.11אליפות הונגריה הפתוחה

מחנה אימון קנדה -30.11
5.12
 7-11.12אליפות עולם בריכות קצרות קנדה

 25-26.12.16גביע ירושלים לצעירים ,חוות הנוער ,ירושלים
אליפות ישראל ברכות קצרות 28-31/12/16
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