
מחנות אימון והשתלמויותתחרויות בינ"לתאריכיםשבוע
11-7.9.19
28-14.9.19
315-21.9.19
422-28.9.19U14 28.9.19 מחנה
529.9-5.10.19
66-12.10.19
713-19.10.19U14 19.10.19 מחנה
820-26.10.19
927.10-2.11.19
103-9.11.19
1110-16.11.19
1217-23.11.19U14 23.11.19 מחנה
1324-30.11.19
4-8.12.19 אליפות אירופה בריכות קצרות (גלאזגו, סקוטלנד)141-7.12.19
13-15.12.20 גביע אמסטרדם (תחרות קריטריון אולימפי)158-14.12.19
1615-21.12.19U14 21.12.19 מחנה
1722-28.12.19
1829.12.19-4.1.20
195-11.1.20
2012-18.1.20
2119-25.1.20
2226.1-1.2.20
232-8.2.20
249-15.2.20
2516-22.2.20
2623-29.2.20U14 29.2.20 מחנה
271-7.3.20
288-14.3.20
2915-21.3.20
3022-28.3.20U14 28.3.20 מחנה
3129.3-4.4.20
325-11.4.20
3312-18.4.20U14 18.4.20 מחנה
3419-25.4.20
27-29.4.20 תחרות מיון אולימפית (טוקיו, יפן)3526.4-2.5.20
363-9.5.20
11-17.5.20 אליפות אירופה בריכות ארוכות (בודפשט, הונגריה)3710-16.5.20
20-24.5 אליפות אירופה שחייה אומנותית ושחייה במים פתוחים3817-23.5.20
3924-30.5.20
1-6.6.20 אליפות אירופה למאסטרס (TBC)3-5.6.20 אל' ישראל קיץ אומנותית4-6.6.20 גביע חיפה4031.5-6.6.20
417-13.6.20
19-21.6.20 תחרות קריטריון אולימפי (TBC) + אליפות הקומן (קבלה, יוון)4214-20.6.20
4321-27.6.20(TBC ,מלטה) 26-28.6.20 אליפות אירופה לנוער שחייה אומנותית
1-5.7.20 אליפות אירופה לנוער (אברדין, סקוטלנד)4428.6-4.7.20
455-11.7.20U14 11.7.20 מחנה
4612-18.7.20
24.7-9.8.20 אולימפיאדת טוקיו 4719-25.7.202020
4826.7-1.8.20
492-8.8.20
509-15.8.20
5116-22.8.20
5223-29.8.20

4-8.8.20 אליפות ישראל "ארנה" קיץ

תחרויות בארץ

* תחרות לא רשמיתפגרה

25-27.6.20 תחרות 'טריילז'

17-18.7.20 אליפות מאסטרס קיץ

20-22.7.20 אליפות גילאים (22.7 אליפות הגל השני)

15-16.5.20 גביע האביב

12-13.6.20 מוקדמות גילאים קיץ
19-20.6.20 מוקדמות גילאים קיץ

16.4.20 אליפות היחידה (תחרות מרכזי מצויינות)
22-25.4.20 גביע האיגוד

10-11.1.20 מוקדמות גילאים חורף
17-18.1.20 מוקדמות גילאים חורף

24.1.20 אליפות ישראל בריכות 5 ק"מ
31.1.20 אליפות ישראל חורף שחייה אומנותית

7-8.2.20 אליפות נתניה
14-15.2.20 אליפות מאסטרס חורף

17-19.2.20 אליפות הגילאים (19.2 אליפות הגל השני)

6-8.3.20 אליפות ישראל וסבב אירופה מים פתוחים
20-21.3.20 אליפות עמק חפר הפתוחה

27-30.11.19 תחרות המילניום - אפק

14.12.19 קרב רב - מכון וינגייט

25-28.12.19 אליפות ישראל "ארנה" חורף

איגוד השחייה בישראל
לוח אירועים עונת 2019/20

25.7-2.8.20 שחייה | 3-9.8.20 אומנותית | 5-6.8.20 מים פתוחים

4-5.10.19 תחרות גל רודובסקי

26.10.19 אליפות הרצליה
הספורטיאדה* (29.10-2.11)

8-9.11.19 אליפות מכבי

ה רמה א '  /  בינ " ל  חיי ש
ה רמה ב ' - ד '  חיי ש

תוחים  מים פ ה ב חיי ש
ה אומנותית חיי ש

תאריך עדכון: 
20.8.19


