תוצאות גביע המצולות 2013

השנה התחרו  82צוללים בשבע תחרויות שונות ,שלוש קבוצתיות וארבע אישיות.
תחרות האיסוף
בתחרות זו אוספים טבעות מקרקעית הים בצלילה חופשית אחת .התחרות שונתה מעט השנה )הטבעות גדלו (...ולא פחות
מ 14 -מתחרים הצליחו להגיע לתוצאה המקסימלית:
אורן יונה ,אדם בר-ניב ,מירי אטיאס ,חיים מן ,ערן אשכנזי ,רעי קרן ,עידן ניב ,גלי סבח ,יובל טירולר ,טל אידן ,נווה
האריס ,דותן ירימי ,גל סלע ,ענת גורדון.
דירוג קבוצתי:
דירוג מקצוענים

דירוג חובבים

 .1קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .2קב' קר לי
 .3קב' דוחסים ומנקים
 .4קב' אורקה
 .5קב' אוניברסיטת ת"א

 .1קב' תותים
 .2קב' קיסריה העתיקה
 .3קב' הקשישים
 .4קב' תקוות
 .-קב' כובשי החמוצים

תחרות האיזון
בתחרות זו יש לעבור בתוך טורי חישוקים בעומקים ומרחקים שונים ,בשאיפה בלי לגעת בחישוק ,ובזמן הקצר ביותר.
דירוג מקצוענים

דירוג חובבים

 .1תומר נבו )אורקה(
 .2מירי אטיאס )דוחסים ומנקים(
 .3עדי לביא )אונ' ת"א(
 .4דרסה אובגן )אקווה ספורט(
 .5אייל דחבש )הכרישים(

 .1אמיר יהונתן )תותים(
 .2אופק פרוינד )תותים(
 .3איילת אלבז )מלפפוני הים(
 .4עידן ניב )תותים(
 .5שמואל לוי )מישראל  -מנטה(

דירוג קבוצתי:
דירוג מקצוענים
 .1קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .2קב' אקווה ספורט
 .3קב' דוחסים ומנקים
 .4קב' הכרישים
 .5קב' אוניברסיטת ת"א

דירוג חובבים
 .1קב' תותים
 .2קב' מלפפוני הים
 .3קב' קיסריה
 .4קב' משפ' מישראל
 .5קב'הקשישים

תחרות הניווט
הפעם נדרשו המתחרים להגיע לשלוש נק' מתחת למים ולבצע חישובי אוויר בתחנות השונות.
דירוג מקצוענים

דירוג חובבים

 .1נווה האריס וטל אידן )מכנסי מהירים זה לא סוטה(
 .2תומר נבו ואביעד טבצ'ניק )אורקה(

 .1אמיר יהונתן ועידן ניב )תותים(
 .2יהודה חייט ואדם בר-ניב )הקשישים – מרינה דייברס(

 .3גלי סבח ויובל טירולר )מכנסי מהירים זה לא סוטה(
  .עדי לביא ומיכל וייס )אונ' ת"א( .4אורן יונה ואלי סולומון )הקשישים – מרינה דייברס(
 .-אביב בז'רנו ובר פארן )אקווה ספורט(

 .3אשר מוזר ואיגור דרנובסקי )לא קל לי(
  .נעה עיני שוהם לוי ואופק פרוינד )תותים( .4בצלאל ביטון יריב ביטון ועבדו עבדו )קיסריה(

דירוג קבוצתי:
דירוג מקצוענים
 .1קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .2קב' אורקה
 .3קב' אקווה ספורט
 .4קב' אוניברסיטת ת"א
 .5קב' דוחסים ומנקים

דירוג חובבים
 .1קב' תותים
 .קב' הקשישים .2קב' לא קל לי
 .3קב' תקוות
 .4קב' משפ' מישראל

תחרות ההתמצאות
גם תחרות זו שונתה השנה .המתחרים נדרשו למצוא מוטות בעלי ניקוד שונה על קרקעית הבריכה ,כשהם צוללים עם
מסכה אטומה ,תוך דקה אחת בלבד.
דירוג מקצוענים

דירוג חובבים

 .1ערן אשכנזי )דוחסים ומנקים(
 .2עדי לביא )אונ' ת"א(
 .3תומר נבו )אורקה(
 .נווה האריס )מכנסי מהירים זה לא סוטה( .4אביעד טבצ'ניק )אורקה(
 .5מיכל וייס )אונ' ת"א(

 .1אדם בר-ניב )הקשישים – מרינה דייברס(
 .2אופק פרוינד )תותים(
 .3עידן ניב )תותים(
 .4אוריאן נאורי )סבי גבי – נירים(
 .5חיים מישראל )מישראל  -מנטה(
 .-יותם בר-נתן )לא קל לי(

דירוג קבוצתי:
דירוג מקצוענים
 .1קב' אוניברסיטת ת"א
 .2קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .3קב' אקווה ספורט
 .4קב' אורקה
 .5קב' דוחסים ומנקים

דירוג חובבים
 .1קב' משפ' מישראל
 .2קב' תותים
 .3קב' הקשישים
 .4קב' מלפפוני הים
 .5קב' הארזים

תחרות עבודת צוות
בתחרות זו נדרשת הקבוצה להרכיב מתקן מתחת למים ע"פ שרטוט ,בזמן הקצר ביותר ,ללא טעויות ובלי לאבד חלקים.
יש לציין כי קבוצת החובבים של מש' מישראל גברה בתחרות זו על כל קבוצות המקצוענים.
דירוג מקצוענים

דירוג חובבים

 .1קב' דוחסים ומנקים
 .2קב' אורקה
 .3קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .4קב' אקווה ספורט
 .5קב' הכרישים

 .1קב' מישראל – מנטה
 .2קב' הקשישים – מרינה דייברס
 .3קב' התקוות
 .4קב' תותים
 .5קב' קיסריה העתיקה

תחרות הצפה
בתחרות זו יש להציף ארגז מקרקעית הים בעזרת מצנח הרמה והעבירו למרחק עשרות מטרים בלי להרחיף חול.
דירוג מקצוענים
.1
.2
.3
.4
.5

קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
קב' אונ' ת"א
קב' דוחסים ומנקים
קב' אקווה ספורט
קב' קר לי

דירוג חובבים
 .1לא קל לי
 .2קב' הקשישים – מרינה דייברס
 .3קב' מלפפוני הים
 .4תותים
 .5קב' מישראל – מנטה

תחרות השליחים
בכל שנה מחכה כל צולל בקבוצה באחת מפינות הבריכה ,כשכל אחד צולל אל הבא אחריו ומחליף איתו את ציוד הצלילה.
השנה היו צריכים המתחרים להחליף ביניהם גם מסכה אטומה ,ולבצע צלילה עיוורת.
דירוג מקצוענים

דירוג חובבים

 .1קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .2קב' אקווה ספורט
 .3קב' אורקה
 .4קב' דוחסים ומנקים
 .5קב' קר לי

 .1קב' הקשישים – מרינה דייברס
 .2קב' מלפפוני הים
 .3קב' לא קל לי
 .4קב' תקוות
 .5משפ' מישראל

תחרות הטריוויה
.1
.2
.3
.4

רועי נבו )אורקה(
לינה נבו )אורקה(
רעי קרן )אוניברסיטת ת"א(
מיכאל נאורי )סבי גבי( – שאלת הבונוס.

 .5בסיכום התחרויות הוכרזו הזוכים במקומות הראשונים:
תחרות אישית – חובבים:
 .1עידן ניב )תותים(
 .2אדם בר-ניב )הקשישים – מרינה דייברס(
 .3אופק פרוינד – )תותים(
תחרות אישית – מקצוענים:
 .1נווה האריס )מכנסי מהירים זה לא סוטה(
 .2טל אידן )מכנסי מהירים זה לא סוטה(
 .3תומר נבו )אורקה(
תחרות קבוצתית – חובבים:
 .1קב' הקשישים – מרינה דייברס
 .2קב' תותים
 .3קב' מלפפוני הים
תחרות קבוצתית – מקצוענים:
 .1קב' מכנסי מהירים זה לא סוטה
 .2קב' דוחסים ומנקים – מתנדבי אתגרים.
 .3קב' אקווה ספורט.
פרסי השופטים:
הצולל המאוזן ביותר :אמיר יהונתן )קב' תותים(
הצולל המיומן ביותר :עדי לביא )קב' אונ' ת"א(
פרס הרוח הספורטיבית :בנות קב' "קר לי" :דרור בנארי ,גל סלע ,רביד עייש וענת גורדון.

