תחרות הזמנה מכבי תל-אביב
יום רביעי – 17.1.2018 ,אצטדיון הדר-יוסף ,תל-אביב
מנהל התחרות :גרש גרשקוביץ 054-4655694
שופט ראשי :מיכאל כספין 052-3432262
אחראי טכני :אמיתי אלמוג 052-3460053

לוח זמנים
שעה

גברים

 60מ' (ילידי )2004-2006
קפיצה במוט
קפיצה לרוחק (ילידי  2004-2006בור )1
(ילידי  2003ומטה בור )2
 60מ' (ילידי  2003ומטה)

16:00

16:40
17:10
17:20
17:30
17:45
18:10

נשים
קפיצה במוט
הדיפת כדור ברזל (ילידות )2004-2006
הדיפת כדור ברזל (ילידות  2003ומטה)
קפיצה לרוחק (ילידות  2004-2006בור )1
(ילידות  2003ומטה בור )2
 60מ' (ילידות )2004-2006

הדיפת כדור ברזל (ילידי )2004-2006
 60מ' (ילידות  2003ומטה)
 300מ' (ילידי )2004-2006
הדיפת כדור ברזל (ילידי  2003ומטה)
 300מ' (ילידי  2003ומטה)

18:20
18:35
18:55

זריקת דיסקוס

19:10
19:20

 600מ'

 300מ' (ילידות )2004-2006
 300מ' (ילידות  2003ומטה)
זריקת דיסקוס
 600מ'

הערות
-

בתחרות רשאים להשתתף רק אתלטים שרשומים באיגוד האתלטיקה ואשר עברו בדיקות רפואיות כמתחייב
מחוק הספורט של מדינת ישראל
על כל משתתף חלה חובה להופיע בתחרות עם מספר חזה של איגוד האתלטיקה הישראלי ,בתוקף לעונת
התחרויות  ,2017-18אשר עליו מופיעים שמו ומספר חזהו של האתלט ,כפי שהוגדרו ע"י איגוד האתלטיקה
ייתכנו שינויים בלוח הזמנים בהתאם לכמות הנרשמים
ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות אתר איגוד האתלטיקה.
עלות ההרשמה ביום התחרות הנה ₪ 20
את התשלום חובה להסדיר במזכירות התחרות ,עד לחצי שעה לפני תחילתה .מי שלא יסדיר את התשלום
באופן זה ,לא יורשה להשתתף בתחרות
חובה על כל אתלט/ית לציין בהליך הרישום את כל המקצועות בו הוא/היא מתכוון/ת להשתתף בתחרות
התחרות מיועדת לילידי  2006ומבוגרים מהם
מידות ומשקלים :גובה התחלתי בקפיצה במוט  2.00מ' .הרף יועלה ב 10-ס"מ כלל פעם .מכשירי הזריקה
יהיו על-פי חוקת ה ,IAAF-בהתאם לקטגוריות המגדריות והגיל
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 במקצועות השדה יינתנו לכל משתתף/ת  3ניסיונות בלבד .ל 3 -המשתתפים בעלי התוצאות הטובות ביותרלאחר  3ניסיונות אלו ,בכל קטגוריית גיל ומגדר ,יינתן ניסיון בודד נוסף
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