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תקנון אס"א לאליפות השחייה
 .1כללי:
אליפות השחייה תתקיים השנה במסגרת משחקי אס"א.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה המקובלת על איגוד השחייה בישראל ,במידה ויש שינוי של אס"א
השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2השיטה:





כל המשחים יהיו משחי גמר לפי זמן.
הצבת שחיינים למסלולים תתקיים עפ"י זמני הכניסה בהרשמה
הדירוג בכל משחה יתבצע לפי זמני השחיינים לאחר סיום כל המקצים בכל משחה.
מיקום השחיינים ייקבע לפי זמניהם ,ו/או החלטת השופטים.

 .3מקצועות התחרות:


יתקיימו  11משחים זהים לגברים ולנשים:
 05 oמ' פרפר.
 05 oמ' גב.
 05 oמ' חזה.
 05 oמ' חופשי.
 255 oמ' מעורב אישי.
 05*4 oמ' שליחים חופשי.
 155 oמ' פרפר.
 155 oמ' גב.
 155 oמ' חזה.
 155 oמ' חופשי.
 05*4 oמ' שליחים מעורב.

 .4חוקי המשחק של אס"א:
.1

.2
.3

השחיינים יכולים להשתתף בשני מישורים:
 .aקבוצתי – כל שחיין יכול להשתתף ב  - 3משחים אישיים בנוסף למשחי
השליחים.
 .bאישי – כל שחיין יכול להשתתף במשחים אישיים נוספים (מעל ל 3-הנ"ל) ואף
לזכות בתואר האלוף ,אך לא יחושב בניקוד הקבוצתי ולא יעלה את מספר
המשתתפים במשחה.
 .cשחיין שמעוניין להשתתף ביותר מ  - 3מקצועות אישיים ,יגיש זאת בכתב,
מראש ,לפני ההתחלה ע"י נציג הסניף ,למנהל התחרות .אם לא יוגש המסמך
הנ"ל יחושבו בניקוד הקבוצתי  3המקצועות האישיים הראשונים של אותו שחיין
שיימסרו ע"י השופטים.
כל סניף יכול לשתף בכל משחה עד  4משחייניו.
במסגרת הניקוד הקבוצתי ,תחושבנה תוצאות שני השחיינים אשר השיגו את התוצאות
הטובות ביותר מאותו סניף ,באותו משחה.
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מקצוע יחושב בתחרות הקבוצתית רק אם השתתפו בו לפחות  3אתלטים מ 3 -סניפים
.4
שונים ,במידה ותהיה מחיקה לאחר מועד סיום ההרשמות (סעיף  15בהמשך) ,המקצוע
ייחשב לתחרות הקבוצתית ,כאילו השתתפו בו מספר האתלטים שנרשמו במקור.
הניקוד הקבוצתי יינתן לפי המפתח:
.0
.N + 1
לראשון -
.N – 1
לשני -
.N – 2
לשלישי -
.N – 3
לרביעי -
.N – 4
לחמישי -
.N – 0
לשישי -
.N – 6
לשביעי -
.N – 7
לשמיני -
כאשר  Nהוא מספר המשתתפים באותו מקצוע ,יספרו רק  2מכל סניף ,ה N-יכלול רק עד 2
ספורטאים מסניף .
במשחה השליחים הקבוצתי – יכול כל סניף להציב קבוצה אחת בלבד.
.6
הניקוד לגבי משחה השליחים – מהמפורט בסעיף  – 0כפול .2
.7
את הרשמת האתלטים ,לפי מקצועות התחרות יש לבצע על גבי טופס רשמי של הועדה
.8
המארגנת ולשלוח אותו במייל (כולל התוצאות הטובות של הספורטאי) עד מועד סיום
ההרשמות של כלל הענפים עפ"י הרישום של אס"א .עד יום חמישי שלפני השבוע בו
מתקיימת האליפות.
ניתן לבצע מחיקות עד  35דקות לפני פתיחת התחרות (בלבד!) בטופס הנ"ל.
.9
דירוג קבוצתי:




במקרה של שוויון בנקודות יקבע מספר המקומות הראשונים בו זכתה הקבוצה.
במקרה של שוויון במקומות ראשונים יקבע מספר המקומות השניים וכו'.

 .0מנהלות הענף:
שיפוט  -שופטי הענף יהיו מצוות מנהלי התחרות.
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