
  

 

 2023  לאוניברסיאדהקריטריון  
 

סטודנטים וסטודנטיות בלבד,  מיועד להקריטריון  .(צ'נגדו, סין, באוגוסט 8  –ביולי  28)  2023 אוניברסיאדהלקביעת הקריטריונים 
 .לפי תקנון התחרות ותקנון אס"א

 
 בלבד:  הבתחרות הבאאת הקריטריון ניתן לקבוע 

 7-10.6.23לבוגרים    arenaאליפות ישראל  -

 סף: איתנ
 .שחייניות ושחיינים  10לא יעלה על  מספר חברות וחברי הנבחרת •

  כניתו, אלא רק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתאין אפשרות לקבוע את הקריטריון בחלק ממשחה מסוים •

 התחרות )לא במשחה הזמנה או בחלקי משחה, ולא כחלק ממשחה שליחים( 

אישור זה, לא   שומים כסטודנטים באחת מהמסגרות השונות. ללארעל השחיינים להמציא אישור שמוכיח כי הינם   •

 תתאפשר השתתפות בתחרות. 

 ( 2005-1996שנתונים )  18-72ורכב משחיינים בגילאי ת  הנבחרת •

 שחיין/שחיינית.  1/3איגוד השחייה,   1/3אס"א,    1/3סבסוד התחרות יהיה כדלקמן:   •

 

 הקריטריון: 
 : ( 2019יאדה האחרונה )נאפולי, האוניברס הקריטריון במשחה אישי ייקבע לפי תוצאות •

 .בהם אין חצי גמרוקדמות המ במשחיאו בחצי הגמר  8לפי תוצאה של מקום   נקבע  A קריטריון  .א

 .בהם אין חצי גמרוקדמות המ במשחיאו בחצי הגמר   14נקבע לפי תוצאה של מקום  Bקריטריון  .ב

 לנבחרת: כניסה 
פעמיים בתחרות  )לפי הטבלה המצורפת(   יבמשחה ספציפ A ריוןקריטזמן על מנת להיכנס לנבחרת יש לקבוע  .1

פרט למשחים אשר בהם ייערך גמר ישיר בלבד בתחרות זו, בהם יש  . זאת בוקר וערב )מוקדמות וגמר(הקריטריון,  

 .הקריטריון פעם אחת בלבדלקבוע את 

משחה  ות/ים בשחייני 2-מ ון יותר. במקרה בו קבעו את הקריטרישחייניות/ים בכל משחה יוכלו להיכנס לנבחרת  2עד  .2

 ר )תוצאה אחת(.  מסוים, יילקח בחשבון הזמן המהיר ביות

במקרה של שוויון, תילקח במידת האפשר התוצאה השנייה בטיבה מהמשחה הרלוונטי בתחרות )אם התוצאה המהירה  .3

כחלק   Swim-Off  אם שתי התוצאות זהות, ייקבע משחהרק ושוו התוצאות מהמוקדמות או להפך(. היא מהגמר, י

 .ריוןרות הקריטמתח

   : השחייניות/ים 10מכסת יעלה על  A קריטריוןאם מספר השחייניות/ים שקבעו את  .4

  10)גם במקרה שמספר זה יעלה מעל  הראשון בכל משחה אשר קבע את הקריטריון מקומו מובטח המקום .א

 .  שחייניות/ים(

ם המשוערת  על פי תרומת חרוייבואילך קום השני במ ם אשר קבעו את הקריטריון ויהיו מדורגיםות/יהשחייני .ב

 .המשימהדעת מאמן ושיקול  , בשלבי חצי גמר וגמרמשחי שליחים, יכולת להתברג בלנבחרת 

ם  ת ושחייניויוכלו להיכנס לנבחרת גם שחייני ,Aן שחייניות ושחיינים נכנסו לנבחרת באמצעות קריטריו 10-אם פחות מ .5
שור  משימה ובכפוף לאיה, זאת על פי החלטת מאמן השחיינים( 10)עד מכסת  ם פנויעל בסיס מקו Bשקבעו קריטריון 

  .הוועדה ההישגית של איגוד השחייה בישראל
ייקבעו לפי שיקול דעת   ,ם אשר יימנו על סגל הנבחרת לאוניברסיאדה ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ות/י שחייני .6

 המשימה. ת/מאמן

 ימה ומתוך סגל הנבחרת. המש ת/מןע"י מא ייקבעו ותוהרכבי הרביעי משחי השליחים .7

 .י הוועדה ההישגית של איגוד השחייה בישראלל ידע  אושרהרכב הנבחרת הסופי י .8

 
סופית   נבחרת  סגל  תוך   לאוניברסיאדהבחירת  לעיל,  הכתובים  הקריטריונים  לפי  תהיה  אחר  או  כזה  במשחה  והשתתפות 

ובתנ איגוד השחייה,  בקוד האתי של  ב אים המופיעהתחשבות  את ההתנהגות הספורטיבית אשר  ה-Handbook ים  מפרטים 



  

 

ישראל, כמו גם תוך התחשבות בשיקולים מק    ן/ית הסמכות לגרוע שחיי  המשימהאמן  צועיים. לממצופה מספורטאי נבחרת 
ובאופן בו ניתן לאור מגפת הקורונה, ייתכנו שינויים בקריטריון  במידה ותהיינה הגבלות    .מהרשימה באישור הוועדה ההישגית 

 לקבוע אותו. 
 

 טבלת הקריטריונים 

B A משחה A B 

 25.85 25.54 חופשי  50 22.39 22.69

 56.51 55.96 חופשי  100 49.43 50.04

 2:03.42 2:00.84 חופשי  200 1:48.69 1:50.17

 4:19.03 4:16.25 חופשי  400 3:51.47 3:54.08

 8:47.58 8:46.9 חופשי  800 8:03.8 8:09.66

 16:42.72 חופשי  1500 15:23.4 15:31.59
 

 
 28.83 גב   50 25.14

 

 1:02.67 1:01.46 גב  100 54.81 55.21

 2:14.8 2:13.19 גב  200 1:58.81 2:00.16

 
 31.51 חזה   50 27.68

 

 1:09.17 1:08.17 חזה  100 1:00.48 1:01.37

 2:30.48 2:26.22 חזה  200 2:12.71 2:13.91

 
 26.99 פרפר   50 23.84

 

 1:00.03 59.62 פרפר  100 52.64 53.53

 2:15.86 2:11.72 פרפר  200 1:58.14 1:59.37

 2:16.75 2:15.22 מ.א.  200 2:01.61 2:03.00

 4:51.67 4:47.62 מ.א.  400 4:19.79 4:22.97

 


