
  

 

 קריטריונים לאליפויות אירופה
 4-8.12.19בריכות קצרות, גלאזגו, 
 11-17.5.20בריכות ארוכות, בודפשט, 

 
, כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י הוועדה הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירהלהלן 

 :בישראל המקצועית של איגוד השחייה
 
 אליפות אירופה בריכות קצרות .א

 2019הרכב הנבחרת לאליפות אירופה בריכות קצרות יהיה שחייני המשלחת לאליפות העולם 

( אשר ייקבעו ע"י המאמן Wild-cards'כרטיסים חופשיים' ) 5קוריאה, בצירוף של עד -בקוואנגג'ו, דרום

 המקצועית.הראשי ויאושרו ע"י הוועדה 

 
 תנאי סף –אליפות אירופה בריכות ארוכות  .ב

 .FINAמטר בלבד בתחרות המוכרת ע"י  50ן ניתן לקבוע בבריכת את הקריטריו .1

 .3ג.את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף  .2
 

 משחים אישיים –אליפות אירופה בריכות ארוכות  .ג
 הקריטריונים הבא:השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר 

ואליפות אירופה  2016הקריטריון במשחה אישי ייקבע לפי ממוצע שתי תוצאות, מאליפות אירופה לונדון  .1
 )שתי אליפויות אירופה האחרונות(. 2018גלאזגו 

 העליון של המשתתפים במוקדמות. 2/3או תוצאה לפי  16במשחים אולימפיים לפי תוצאה של מקום  .א
 בחצי הגמר. 8לפי תוצאה של מקום במשחים לא אולימפיים  .ב

 הקלות לשחיינים צעירים במשחים אישיים בלבד: .2
 0.5%הקלה של  -2002שחייניות ילידות  .א
 1%הקלה של  -2003שחייניות ילידות  ומטה  .ב

 0.5%הקלה של  -2000שחיינים ילידי  .ג

 1%הקלה של  -2001שחיינים ילידי  ומטה  .ד
 בלבד:את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות  .3

  )2019יולי  –אליפות אירופה לנוער )קזאן, רוסיה 

  )2019יולי  –אוניברסיאדה )נאפולי, איטליה 

  )2019יולי  –אליפות העולם )קוואנגג'ו, דרום קוריאה 

 הקיץ האולימפי האירופאי לנוער,  פסטיבלEYOF  )2019יולי  –)באקו, אזרבייז'אן 

  )2019אוגוסט  –אליפות ישראל קיץ )נתניה, ישראל 

  )2019אוגוסט  –אליפות העולם לנוער )בודפשט, הונגריה 

 2020אפריל  –יה, ישראל( גביע האיגוד )נתנ 

 רשאים לייצג את הנבחרת עד ארבעה שחיינים בכל מקצה אשר עומדים בקריטריון. .4
במידה ויותר מארבעה שחיינים יקבעו את זמן הקריטריון במשחה אחד, יילקחו ארבעת התוצאות  .5

 לעיל. 3המהירות ביותר מהתחרויות המצויינות בסעיף 
לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת  .6

 .דעתו של המאמן הראשי
קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות )לא במשחה הזמנה  .7

 או בחלקי משחה(.
בתחרות,  במידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף .8

 בתחרות גביע האיגוד בחודש אפריל. SWIM OFFייקבע משחה 



  

 

 משחי שליחים –אליפות אירופה בריכות ארוכות  .ד

 בלבד ובתנאי ש: 2018גלאזגו  באליפות אירופה 8למשחה שליחים אולימפי ייקבע לפי מקום קריטריון  .1

שניות(,  0.7שליחים )פליי( +ל ארבעת השחיינים בתחרויות הנ"ל )תוצאה בחילוף סכום התוצאות ש .א

 באליפות אירופה האחרונה כאמור(. 8עדיף מתוצאה זו )מקום 
ואחד מארבעת השחיינים המהירים לא יכול/ה לקחת חלק במשחה השליחים )לשיקולו של במידה  .ב

המאמן הראשי של הנבחרת(, יילקח השחיין עם התוצאה החמישית בטיבה וכך הלאה ובתנאי 

 דת בקריטריון )סעיף א'(.שקבוצת השליחים עומ
לא ייקבע קריטריון והרכב קבוצת השליחים ייקבע ע"י שחייני הנבחרת במשחה שליחים לא אולימפי  .2

 שקבעו קריטריון אישי או במשחה שליחים אולימפי, וזה ייקבע ע"פ החלטת המאמן הראשי.
 

לפי הקריטריונים  תהיהוהשתתפות במשחה כזה או אחר  לשתי האליפויות בחירת סגל נבחרת סופית

, המפרטים Handbook-הכתובים לעיל, תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים ב

, כמו גם תוך התחשבות בשיקולים את ההתנהגות הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל
 מנים בתחרות וההכנה למשחקים האולימפיים.יים לאור לוחות הזמקצוע

 הסמכות לגרוע שחיין מהרשימה באישור הוועדה המקצועית.ראשי למאמן ה
 
 

 ן טבלת הזמנים:להל
 

 

1% 0.5% CRITERIA CRITERIA 0.5% 1%

00:23.81 00:23.69 00:23.57 50 FLY 00:26.18 00:26.31 00:26.44

00:53.56 00:53.30 00:53.03 100 FLY 00:59.74 01:00.04 01:00.34

02:00.13 01:59.53 01:58.94 200 FLY 02:13.72 02:14.39 02:15.06

00:25.33 00:25.21 00:25.08 50 BACK 00:28.22 00:28.36 00:28.50

00:55.57 00:55.30 00:55.02 100 BACK 01:01.21 01:01.52 01:01.82

02:01.66 02:01.06 02:00.46 200 BACK 02:14.44 02:15.11 02:15.78

00:27.68 00:27.55 00:27.41 50 BREAST 00:30.93 00:31.08 00:31.24

01:01.70 01:01.40 01:01.09 100 BREAST 01:08.85 01:09.19 01:09.54

02:14.57 02:13.91 02:13.24 200 BREAST 02:29.75 02:30.50 02:31.25

00:22.75 00:22.63 00:22.52 50 FREE 00:25.49 00:25.62 00:25.74

00:49.76 00:49.52 00:49.27 100 FREE 00:55.27 00:55.55 00:55.82

01:50.10 01:49.56 01:49.01 200 FREE 02:00.29 02:00.89 02:01.49

03:53.63 03:52.48 03:51.32 400 FREE 04:16.21 04:17.49 04:18.77

08:04.75 08:02.35 07:59.95 800 FREE 08:45.44 08:48.07 08:50.69

15:29.22 15:24.62 15:20.02 1500 FREE 16:49.87 16:54.92 16:59.97

02:02.85 02:02.24 02:01.63 200 IM 02:15.66 02:16.34 02:17.02

04:23.60 04:22.29 04:20.99 400 IM 04:48.21 04:49.65 04:51.09

03:16.88 4X100 FREE 03:41.28

07:15.65 4X200 FREE 08:05.83

03:36.77 4X100 MEDLEY 04:03.92

03:49.86 4X100 MEDLEY MIX 03:49.86

EVENT
MEN WOMEN


