
  

 

   2023  (EYOFלפסטיבל האירופי האולימפי לצעירים )קריטריון 
 מריבור, סלובניה   – 29.7.23-23

 
 (. 2008-9) 15-14( ושחייניות בגילאי 2007-8שנתונים ) 16-15 אי סגל הנבחרת יורכב משחיינים בגיל 

 
 בלבד:  ות ת הבאיואת הקריטריון ניתן לקבוע בתחרו

 20-22.4.23 –גביע האיגוד   -
7-לבוגרים   arenaאליפות ישראל , תינתן הזדמנות שנייה לקביעת הקריטריון ב על בסיס מקום פנוי בלבד -

10.6.23 
 

 תנאי סף: 
מספר חברות וחברי הנבחרת ייקבע בסמוך לתחרות על ידי הוועד האולימפי בישראל )בשנה החולפת מספר זה   •

 . שחייניות ושחיינים(   8עמד על 

 . וע את הקריטריון בחלק ממשחה מסויםאין אפשרות לקב  •

 זמנים ממשחי שליחים יילקחו בחשבון אך ורק לצורך קריטריון שליחים )לא אישי(.  •

 הקריטריון: 
האחרונות )בשנים    EYOFבמשחה ספציפי בשתי תחרויות  14בסיס החישוב לקריטריון הינו ממוצע של מקום  •

 .  2022-ו 2019

עורב  מ  400משתי התחרויות האחרונות ) 12במשחים בהם יש רק גמר )ללא חצי גמר( נלקח הממוצע של מקום  •

 נה איטית יותר מקריטריון השנה שעברה. חופשי(, ובתנאי שהתוצאה אי 1500-חופשי ו 800חופשי,  400, ישיא

  2019של השנים   EYOFבתחרויות ה 8במשחי השליחים, בסיס החישוב לקריטריון הינו הממוצע של מקום  •
 . 2022ו

 : משחים אישיים – כניסה לנבחרת
)לפי הטבלה המצורפת( פעמיים בתחרות   על מנת להיכנס לנבחרת יש לקבוע את הקריטריון במשחה ספציפי .1

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

 . יש לקבוע את הקריטריון פעם אחת בלבד 
ים  / שחייניות 2-. במקרה בו קבעו את הקריטריון יותר משחייניות/ים בכל משחה יוכלו להיכנס לנבחרת 2עד  .2

 במשחה מסוים, יילקח בחשבון הזמן המהיר ביותר )תוצאה אחת(.  

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

  Swim-Offהמהירה היא מהגמר, יושוו התוצאות מהמוקדמות או להפך(. אם שתי התוצאות זהות, ייקבע משחה 

 . קריטריון הרלוונטית כחלק מתחרות ה
אם מספר השחייניות/ים שקבעו את הקריטריון יעלה על המכסה שקבע הוועד האולימפי, מאמן הנבחרת יחליט   .4

 מי ייכלל בסגל, בכפוף לאישור הוועדה ההישגית של איגוד השחייה. 

  משחי שליחים: -כניסה לנבחרת 
של ארבעת השחייניות/ים המהירים ביותר שניתן לשלוח,  יחושב על פי סכום זמניהם    ת השליחים זמן רביעיי .1

 . יות שנ  0.6 בתוספתיחושב   ה/זמנו – זמן איכותי בזינוק שליחים  ה/שקבע ית /שחיין  .מזינוק רגיל )לא שליחים( 
אליפות  ד ( ע 2023מ' )בשנת  50ילקחו מכל התחרויות הרשמיות בבריכת י 1לצורך החישוב בסעיף התוצאות  .2

  לבוגרים )כולל(.  arenaישראל 
   בקריטריון אישי במשחה כלשהו. הרביעייה יהיו חייבים לעמוד  ות/ או יותר משחייני 2 .3
   . ועדה ההישגית של איגוד השחייהומאמן המשימה באישור ה ל ידישליחים ייבחרו ע  ות /שחייני  .4
 רק בתנאי שהנבחרת לא חורגת מעל המכסה המותרת. שחייניות ושחייני שליחים יצורפו  .5

 
 בהתאם למכסות המותרות בתחרות.  , ועד האולימפיו י היחידה לספורט הישגי והל יד הרכב המשלחת הסופי ייקבע ע

 
  



  

 

והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי   לפסטיבל האולימפי האירופי לנוערבחירת סגל נבחרת סופית 
-Handbook הקריטריונים הכתובים לעיל, תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים ב

מפרטים את ההתנהגות הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל, כמו גם תוך התחשבות בשיקולים  ה
 .מהרשימה באישור הוועדה ההישגית  ן/יתהסמכות לגרוע שחיי  אמן הנבחרתמקצועיים. למ

 
 

 
 טבלת הקריטריונים 

 

 בנים משחה  בנות

 00:24.01 חופשי  50 00:26.92

 00:52.32 חופשי  100 00:58.34

 01:55.40 חופשי  200 02:06.80

 04:01.73 חופשי  400 04:27.37

  חופשי  800 09:12.27

 16:21.09 חופשי  1500 

 00:58.55 גב  100 01:05.65

 02:08.07 גב  200 02:22.53

 01:06.13 חזה  100 01:13.09

 02:23.54 חזה  200 02:37.98

 00:56.93 פרפר  100 01:03.08

 02:06.73 פרפר  200 02:22.19

 02:10.09 מ.א  200 02:23.81

 04:37.47 מ.א  400 05:05.72

 03:32.80 חופשי  100*4 03:56.17

 03:55.95 מעורב  100*4 04:20.39

 03:41.98 חופשי מיקס  100*4 03:41.98

 04:00.05 מעורב מיקס  100*4 04:00.05

 
 

 


