
  

 

 קריטריונים לאליפות אירופה לנוער 
 10.7.2022-5 אוטופני, רומניה

 
של    הישגיתלהלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירה, כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י הוועדה ה 

 איגוד השחייה בישראל:
 
 תנאי סף  .א

 . FINAמטר בלבד בתחרות המוכרת ע"י   50את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת  .1
 .2את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף ב'  .2

 
 משחים אישיים  .ב

 השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים הבא: 
 הקריטריון במשחה אישי ייקבע כך: .1

  -ו 800במשחה ספציפי, פעמיים )הצגת מוקדמות וגמר( בתחרות. מלבד משחי את הקריטריון חובה לקבוע,  .א

 )וכל משחה אחר( שיבוצע כגמר ישיר בתחרות גביע האיגוד. 1500

לפי שתי אליפויות אירופה לנוער האחרונות )קאזאן   1%+ במוקדמות 16 ממוצע של מקום : Aקריטריון  .ב

 (. 2021, רומא 2019

לפי שתי אליפויות אירופה לנוער האחרונות )קאזאן    1.5%+  במוקדמות 16ממוצע של מקום : Bקריטריון  .ג

 (. 2021, רומא 2019

ות )קאזאן  בחצי הגמר לפי שתי אליפויות אירופה לנוער האחרונ 8: ממוצע של מקום משחה לא אולימפי .ד

 (. 2021, רומא 2019

שחיינים השתתפו בשלב המוקדמת, חישוב הקריטריון יתבצע ע"י ממוצע של מקום   24במקרה בו פחות מ  .ה

 עליון מבין המשתתפים.  2/3

 
 בלבד: את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות  .2

 . 10-13.5.22 -גביע האיגוד •
 

במידה ויותר מארבעה שחיינים יקבעו את זמן הקריטריון במשחה אחד, תילקחנה ארבע התוצאות המהירות   .3
 מתחרות גביע האיגוד. ביותר 

 
מ' רשאים לייצג את הנבחרת עד שלושה שחיינים בכל משחה, ובהתאם לכך תילקחנה    1,500-מ' ו   800במשחי   .4

 בכפוף לסייגים המופיעים בסעיף זה.  ו מתחרות גביע האיגוד שלוש התוצאות המהירות ביותר 
 

שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול דעתו של   .5
 המאמן הראשי של נבחרת הנוער. 

 
בחלקי  קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות )לא במשחה הזמנה או   .6

 משחה(.
 

במידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות, ייקבע משחה   .7
SWIM OFF   .בתום תחרות גביע האיגוד 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 משחי שליחים  .ג

  100X4חופשי,  200X4חופשי,   100X4 -קריטריון שליחים ניתן לקבוע במשחי שליחים אולימפיים בלבד .1

 :מעורב מיקס 100X4 -ו  מעורב

)תוצאה    3ג' סכום התוצאות של ארבעת השחיינים בתחרויות המופיעות בסעיף  חישוב קריטריון שליחים:   .2

)פליי(   שליחים  מקום    0.6+בחילוף  )ממוצע  זו  מתוצאה  עדיף  אירופה    8שניות(,  אליפויות  נוער  בשתי 

 האחרונות כאמור(. 

של מקום    חישובבשלב המוקדמות, חישוב התוצאה יהיה ע"י    שהשתתפוקבוצות או פחות    10  במקרה והיו .3

 . עליון 2/3

ועד לתום   1.1.22מ' מתאריך  50תוצאות שחייני השליחים יילקחו מכלל התחרויות המתקיימות בבריכת   .4

 תחרות גביע האיגוד. 

 הרכב השליחים הסופי ייקבע ע"י מאמן המשימה בתחרות עצמה.  .5

אולימפי   .6 לא  שליחים  השליחים  במשחה  קבוצת  והרכב  קריטריון  ייקבע  מסגללא  הנבחרת    יהיה  שחייני 

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

 הנוער. 

 הרכב הנבחרת:  .ד
 . A, קריטריון  2022שחיינים שקבעו פעמיים בתחרות גביע האיגוד, אפריל  -Aסגל  .1

 . Bטריון , קרי2022שחיינים שקבעו פעמיים בתחרות גביע האיגוד, אפריל  -Bסגל  .2

על בסיס מקום  ומאמן הנוער, היא על בסיס שיקול דעת המנהל הספורטיבי   Bכניסה לסגל הנבחרת דרך קאט  .3
 :ובחירת השחיינים יהי  )לא סדר( עקרונות שחיינים ושחייניות. 16פנוי ובתנאי שסגל הנבחרת לא יעלה על  

 שחיינים/יות בשנתון הצעיר  -

 משחיםשחיינים/יות ששוחים מגוון רחב של  -

 שחיינים/יות הנמצאים במגמת שיפור  -

 שחיינים/יות היכולים לתרום למשחי השליחים  -

 Aקירבה לקריטריון   -
  wild cardלמנהל הספורטיבי ובהתייעצות עם מאמן נבחרת הנוער, תינתן אפשרות לצרף עד שני שחייני  .4

 ביע האיגוד. ועד לתום תחרות ג  1.1.22לפחות פעם אחת מתאריך  Aובתנאי שהם שחו קריטריון  
 

 
בחירת סגל נבחרת סופית לאליפות אירופה לנוער והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי הקריטריונים  

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

גם תוך התחשבות בשיקולים  את ההתנהגות הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל, כמו 

 .הישגיתמקצועיים. למנהל הספורטיבי הסמכות לגרוע שחיין מהרשימה באישור הוועדה ה

 

 במידה ותהיינה הגבלות נוספות לאור מגפת הקורונה, ייתכנו שינויים בקריטריון ובאופן בו ניתן לקבוע אותו.

 
 האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.  

 
 
 
 



  

 

 
 

 טבלת קריטריונים: 
 

 
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 נשים  גברים
B A  משחה A B 

 00:26.68 00:26.55 חופשי  50 00:23.57 00:23.69

 00:57.47 00:57.19 חופשי  100 00:51.40 00:51.66

 02:04.83 02:04.21 חופשי  200 01:53.22 01:53.78

 04:24.05 04:22.75 חופשי  400 03:59.60 04:00.78

 09:06.44 09:03.75 חופשי  800 08:20.85 08:23.33

 17:21.38 17:16.25 חופשי   1500 15:59.82 16:04.57

  00:28.90 גב  50 00:26.06 

 01:04.44 01:04.12 גב  100 00:57.34 00:57.63

 02:21.75 02:21.05 גב  200 02:04.90 02:05.52
  00:31.88 חזה  50 00:28.40 

 01:12.41 01:12.05 חזה  100 01:04.30 01:04.61

 02:35.48 02:34.72 חזה  200 02:19.63 02:20.32
  00:27.19 פרפר 50 00:24.25 

 01:02.26 01:01.95 פרפר  100 00:55.32 00:55.60

 02:18.33 02:17.65 פרפר  200 02:04.41 02:05.02

 02:22.36 02:21.66 מ"א  200 02:06.48 02:07.10

 05:03.88 05:02.38 מ"א  400 04:33.94 04:35.30

 03:25.08 100X4  03:50.56 חופשי  

 07:29.79 200X4  08:18.08 חופשי  

 03:46.54 100X4 04:13.83 מעורב  

 03:59.66 100X4  מעורב
  03:59.66 מיקס


