
תוכנית עבודה ומועדי אימונים12-08-192019-20עדכון 

יבשמסלול קצרמסלול ארוךיבשמסלול קצרמסלול ארוךיבשמסלול קצרמסלול ארוך

'ב/'בוגרים א/עלית'ב' טריאתלון א

6:00-7:3006:00-07:30

ניקיטהדניאל

שחיהשחיה

מוסינזון
ב"חט8:00-11:30ב"חט

זוהר

 נמרוד וקובי15:30 - 14:00' ילדים ב נמרוד וקובי15:30 - 14:30' ילדים א נמרוד וקובי14:45 - 14:00' עתודה ב

 קובי16:30 - 14:30' בוגרים א קובי16:00 - 14:00' בוגרים א קובי16:30 - 14:30' בוגרים א

שחיהשחיהשחיה

 נמרוד וקובי16:30 - 15:30' עתודה א'ילדים אעלית'ילדים א נמרוד16:15 - 14:45' ילדים א
קובי- ' בוגרים א17:00 - 16:15-17:0016:00-18:0016:15קובי' בוגרים א

נימרודזוהר ונמרודנמרוד

שחיהיבששחיהיבש שחיה

'עתודה א+ ילדים ב קצר 'בוגרים אקצר 'בוגרים אנוער+ ' ילדים בקצר 'בוגרים א
16:15-18:1516:30-17:1517:00-18:0018:00 - 20:0016:30-17:1516:30-18:3016:30-17:1517:30-16:30

נמרודקובי זוהר ונמרודקוביניקיטה ונמרודנמרודקוביזוהר
יבששחיהשחיה שחיהשחיהיבששחיהשחיה

קצר בוגרים עילית'בוגרים אקצר טריאתלון'ב+ ' בוגרים א/ עלית קצר 'ילדים ב

18:15-19:1517:15-18:0018:20-19:1020:00-21:0017:15-18:0020:15 - 21:0018:30-20:3017:15-18:00

קוביניקיטה ונמרודניקיטהקובישחרנמרוד וניקיטהקוביניקיטה

שחיהשחיה יבששחיהשחיהיבששחיה שחיה

נוער/' בוגרים בקצר 'טריאתלון בקצר מאסטרסקצר עלית
19:15-21:1518:00-18:4521:00-22:0018:00-18:4520:30-21:3018:00-18:4520:30-21:30

ניקיטהקובישחרקוביניקיטהקוביניקיטה
יבששחיהשחיהשחיהשחיהשחיהשחיה

נוער/' בוגרים בקצר נוער/' בוגרים ב

21:15-22:1519:30-18:4522:30-21:30

ניקיטהקוביניקיטה
שחיהשחיה חזקיםשחיה

יום שבת'יום ו'יום ה'יום ד

מסלול ארוךמסלול קצרמסלול ארוךיבשמסלול קצרמסלול ארוךיבשמסלול קצרמסלול ארוך

'בוגרים א

06:00-07:30

ניקיטה

שחיה

קצרנוער/ ' בוגרים במוסינזון

13:00-14:0014:00-14:45ב"חט8:00-11:30

נמרודזוהר

שחיהשחיה

קצר'בוגרים אתגבור' נערים א נמרוד וקובי14:45 - 14:00' עתודה ב נמרוד וקובי14:45 - 14:00' עתודה ב

14:00-15:3014:45-15:30יבש עם נמרוד קובי16:30 - 14:30' בוגרים א קובי16:30 - 14:30' בוגרים א

נמרוד15:30 - 16:30

שחיהשחיהשחיהשחיה

קצר 'טריאתלון בנוער+'ילדים בתגבור' נערים א נמרוד וקובי15:30 - 14:45' ילדים ב'עתודה א נמרוד15:30 - 14:45' עתודה א

16:30-17:1516:30-15:3015:30-16:15כוכב יאירקובי' בוגרים א15:45-16:30קובי' בוגרים א

דודנמרוד19:30 - 16:30נמרוד

שבתשחיהשחיהיבששחיהיבששחיה

השלמה+נוערבוגרים'טריאתלון אקצר  נמרוד וקובי16:30 - 15:30' עתודה א'בוגרים אקצר נמרוד וקובי17:00 - 15:30' ילדים א

16:30-17:1517:45-16:3016:30-17:3017:45-18:45קובי' בוגרים א16:30-17:1516:00-17:00קובי' בוגרים א

נמרוד+ ניקיטה ניקיטה/ זוהר שחרקובינמרודקובי

שחיהבאולם/ יבש שחיהשחיהשחיהיבששחיהשחיה

עילית+ ' בוגרים אקצר בוגרים עלית'ילדים אקצר 'בוגרים א

17:00 - 19:0017:15-18:0017:00-18:0016:30-18:3017:15-18:0017:45-19:45

ניקיטה/ זוהר קוביזוהרנמרודקובינקיטה/זוהר

שחיהשחיהשחיהיבששחיהשחיה

קצר 'בוגרים אעליתקצר בוגרים עלית

19:00 - 21:0018:00-18:4518:00-19:0018:30-20:1518:00-18:45

קוביניקיטהנמרודקוביניקיטה

שחיהשחיהיבששחיהשחיה

נוער/' בוגרים בטריאתלוןמאסטרס

21:00 - 22:0020:15-21:1520:30 - 21:15

ניקיטהשחרניקיטה
יבששחיהשחיה

נוער/' בוגרים ב

21:15-22:15

ניקיטה

שחיה

מחיר לחודששם הקבוצהמחיר לחודששם הקבוצה

 12X 450₪תיכוניסטים  12X 690₪ בוגרים עילית

 12X 600₪'טריאתלון א 12X 690₪ 'בוגרים א

 12X 550₪'טריאתלון ב 12X 690₪ 'בוגרים ב

 1012X 480₪עד גיל ' טריאת 12X 650₪ ילדים תגבור

 13-1412X 580₪גיל ' טריאת 12X 590₪ 'ילדים א

 12X 50₪רכיבת שבת' טריאת 12X 590₪'ילדים ב

 12X 390₪קצר 12X 490₪'עתודה א

 12X 490₪'עתודה ב

 1X 25₪ציפ כניסה 12X 450₪נוער

 1X 200₪דמי רישום 12X 350₪מאסטרס 

'יום ג'יום ב'יום א


