קריטריונים לאליפות אירופה
בריכות ארוכות ,בודפשט17-23.5.21 ,
להלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירה ,כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י הוועדה
ההישגית של איגוד השחייה בישראל:
א .תנאי סף:
 .1את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת  50מטר בלבד בתחרות המוכרת ע"י .FINA
 .2את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף ג.3.
ב .כללי:
 .1שחיינים השייכים לסגל ההכנות למשחקים האולימפיים העפילו אוטומטית (עד  1%מהקריטריון
האולימפי ממרץ  2019ו/או קבעו את קריטריון השליחים באליפות העולם האחרונה ,קוואנגז'ו .)2019
 .2מאמן המשימה יכול לצרף עד ' 3כרטיסים חופשיים' ( )Wild-cardsלפי שיקול דעתו ולצורך משחי
השליחים בלבד.
ג .משחים אישיים:
השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים הבא:
 .1הקריטריון במשחה אישי ייקבע לפי ממוצע שתי תוצאות ,מאליפות אירופה לונדון  2016ואליפות אירופה
גלאזגו ( 2018שתי אליפויות אירופה האחרונות).
א .במשחים אולימפיים לפי תוצאה של מקום  16או תוצאה לפי  2/3העליון של המשתתפים במוקדמות.
ב .במשחים לא אולימפיים לפי תוצאה של מקום  8בחצי הגמר.
 .2הקלות לשחיינים צעירים במשחים אישיים בלבד:
א .שחייניות ילידות  - 2003הקלה של 0.5%
ב .שחייניות ילידות ומטה  - 2004הקלה של 1%
ג .שחיינים ילידי  - 2001הקלה של 0.5%
ד .שחיינים ילידי ומטה  - 2002הקלה של 1%
 .3את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות בלבד:
 תחרות הקריטריון האולימפי (נתניה ,ישראל) – .16-18.12.20
 גביע האיגוד (נתניה ,ישראל) – .29.3-1.4.21
 תחרות אלטרנטיבית בארה"ב ,אשר תתקיים בין ה 4.3.21-ל ,4.4.21-וזאת למי שלא לקח חלק
בתחרויות לעיל (בשתיהן או באחת מהן) – בהתאם לבקשה  30יום מראש לפחות ואישור מאמן
המשימה לתחרות המבוקשת.
 .4רשאים לייצג את הנבחרת עד ארבעה שחיינים בכל משחה אשר עומדים בקריטריון .במידה ויותר
מארבעה שחיינים יקבעו את הקריטריון באותו משחה ,יילקחו ארבע התוצאות המהירות ביותר
מהתחרויות המאושרות.
 .5על אף האמור בסעיף  ,4תינתן עדיפות לשחיינים השייכים לסגל ההכנות למשחקים האולימפיים ,וניתן
יהיה לשבץ עד שני שחייני הסגל במשחים הרלוונטיים ,וזאת על פי שיקול דעתו של המאמן הלאומי ,על
חשבון השחיינים הממוקמים  3ו 4-באותו המשחה .זאת בתנאי שתוצאתם במשחה הרלוונטי בשנתיים
האחרונות ( )1.4.2021 -1.4.2019טובה יותר מאשר תוצאתם של שחיינים  3ו.4-
 .6שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול
דעתו של מאמן המשימה.
 .7קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות (לא במשחה הזמנה
או בחלקי משחה).

 .8במידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות,
ייקבע משחה  SWIM OFFבתחרות גביע האיגוד בחודש אפריל.
ד .משחי שליחים:
משחי השליחים ייקבעו ע"י מאמן המשימה ומתוך סגל הנבחרת.
להלן טבלת הזמנים:

בחירת סגל נבחרת סופית והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי הקריטריונים הכתובים לעיל ,תוך
התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה ,ובתנאים המופיעים ב ,Handbook-המפרטים את ההתנהגות
הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל ,כמו גם תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים לאור
לוחות הזמנים בתחרות וההכנה למשחקים האולימפיים.
למאמן המשימה הסמכות לגרוע שחיין מהרשימה באישור הוועדה המקצועית.
במידה ותהיינה הגבלות נוספות לאור מגפת הקורונה ,ייתכנו שינויים בקריטריון ובאופן בו ניתן לקבוע אותו.

