
 
 

 
 

  ענפי ספורט כוח (ע"ר) 
 יו"ר אולג איווניוקוב 

 “ITNESS LAND”Fמועדון כושר  
  , ראשון לציון 32תרמ"ב  
  5206841-3016007/054-077טל. :  
  0773016008פקס:  

fitnessland.co.ilwww. 
@gmail.comfitnesslandisrael 

  תחרות  תקנון 

  לנד. בעולם פיטנס 27/05/21" תתקיים ב נשים בלבדראשונה ל תחרות "

  (קרב שלוש) פאוורליפטינג       :מקצים 
  כתרגיל בודד לחיצת חזה     
 כתרגיל בודד   (דדליפט) ויישור ג     

 
 מותר שרוולי ברכיים ורצועות שורש כף יד  - ללא ציוד 
 ברכיים ורצועות שורת כף יד מותר רצועות  - טעם ציוד סופ 
 מותר חליפות סקוואט, חולצות לחיצה, רצועות ברכיים, רצועות שורש כף יד  -   עם ציוד מלא  
  

  . INPFאיגוד תחרות תתקיים לפי חוקים 
  .  ומאמנות של המתחרותמלוות ת תותר כניס. חדר התחרות יהיה פתוח לנשים בלבד

  החימום. באזור  שאר מאמנים ומלווים מתבקשים לה
  למען נשים.  תחרות זו תופעל על ידי נשים

  

  מטרות ויעדים: .1

  במיוחד.  ותענפי ספורט כוח בקרב אוכלוסיה בכלל וברקב ספורטאישל פופולריזציה 
 לענף ספורט כוח  ותוחובבות מתחילות ספורטאי וחשיפה של וף תשי . 
  בתחרות ספורטיבית.מתן אפשרות לנשים שאינן יכולות להתחרות בנוכחות גברים להשתתף 
 

 מועד ומיקום האליפות: .2
   כושר  ב  ,2022  למאי   27ב  ערך  תהתחרות לנד"מועדון    32תרמ"ב  בכתובת  )  FITNESS LAND(  "פיטנס 

 ראשון לציון 
  בסמוך למועד התחרות פורסםי לו"ז התחרות .  

   יפרסמו בהמשך. . שעות שקילה  בלבדת  תתקיים בחדר כושר "פיטנס לנד" ביום שלפני התחרושקילה  

 
 :התחרות ןמארג .3

 אולג איווניוקובישראל    INPFהאיגוד  נשיא  ) בשיתוף  Women Who Lift-Israel(  ""נשות הברזל קהילת  
  . "פיטנס לנד"בשיתוף פעולה עם מועדון כושר ו

 
 :וטפיש .4

 . INPFאיגוד ה  לפי חוקיות מוסמכות על ידי שופט בוצע שיפוט יה
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  תחרות: המשתתפי  .5

   ויש    ד איגוהרמות של  מכירות את חוקי האשר  ות בעלות רקע באימוני כח,  הספורטאיתחרות פתוחה לכל

 .INPFאיגוד  חוקילפי  (סינגלט)  מתאים יתחרות ביגוד ברשותן 
  100מקדמה ע"ס  על המתחרות להשלים הליך הרשמה, כולל תשלום  ,₪ 
  .על המתחרות להופיע לשקילה ביום שלפני תחרות, בשעות שיפרסמו בהמשך 
 

 קטגוריות משקל וגיל:  .6
  .INPFקטגוריות משקל וגיל לפי חוקים של איגוד 

 קטגוריית Teens - 19  עד 14-מ  גילאים 
 קטגוריית Juniors - 23  עד 20-מ  ילאים ג 
 קטגוריית Open - 39  עד 24-מ  גילאים 
 קטגוריית Masters - וכך הלאה)  54עד   50, 49עד   44, 44עד  40שנים ( 5, כל 40  מגיל 

 
 :תהאבסולוטי אלופהה .7

  מתחרות :  5, בקטגוריה שבה לפחות GLOSSBRENNERלפי נוסחות חישוב יתבצע 

    Teens & Juniorsקטגורית 

  Openקטגורית 

 Mastersקטגורית 
 

 הרשמה: .8
  26/04/22חובה להרשם לתחרות עד   
  הרשמה ע"י מילוי טופס בקישורhttps://forms.gle/cuL4rt6gPPUMriy47  

 או העברה בנקאית  0545206841: טלפון₪ דרך ביט ל 100ותשלום מקדמה של  
 הרשמה תקפה רק לאחר תשלום מקדמה. 
 .לא תתקיים הרשמה מאוחרת 

  

 
 התחרות: עבור תשלום .9

  בלבד! במזומן תחרות שקילה ליתבצע במעמד  תשלום

  50  )(תשלום חד פעמי 2022ה תחרותית לשנפדרציה ביטוח וחברות בדמי ₪   
 200 -כתרגיל בודד חזה לחיצת   ₪ 
 200 -כתרגיל בודד ב יישור ג   ₪ 
 300  -) פאוורליפטינג  (קרב שלוש   ₪ 
   100ופסת בת ) 40או מעל   25רישום למקצה נוסף או לקטגורית גיל נוספת (למתחרים שגילם עד  ₪ 
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 :פרסים . 10

  יוענקו לכל המתחרות, תעודות השתתפות 
  וגיל,  משקל קטגוריה  בכל הראשונים  המקומות שלושתות שיזכו בספורטאי יוענקו למדליות 

 חסותהוחבילות פרסים מנותני   יקבלו גביעים   אבסולוטיות ותהזוכ ,  
 פרסים כספיים.   גם תעניק ,  נותן חסות הראשי, חברת "סאל ספורט"

  

  

  

  :תחרות בחסות  ה

      בישראל ELEIKOחברת "סאל ספורט" המייצגת את חברת  

 FRÉ Skincareחברת 
  allin proteinחברת 

  
  

 

  : קהילת "נשות הברזל"לגבי תחרות ניתן לפנות לנציגות של ועדכונים  שאלות  ל

  054-545-9440או אפרת   052-509-4488מיכל 

  

  בנושאי פרסום וחסויות 

 054-539-7258נא לפנות לשרה 

 

 וישלחו לנרשמות בדוא"ל ו/או בווצאפ www.fitnessland.co.ilעדכונים יפרסמו באתר 

 


