
  

 

 20.7.22-17, מכון וינגייט 21-למכבייה הקריטריונים 
 

להלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירה, כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י הוועדה ההישגית של איגוד  
 השחייה בישראל: 

 
 תנאי סף  .א

 . FINAמטר בתחרות המוכרת ע"י   50את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת  .1
 . לתוצאה המומרת  0.5%+ הקשחה של  מטר  50בריכת  ליארד ע"פ זמן המרה    25את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת   .2

   המרה  כליהמרה תעשה לפי הלינק הבא: 
 שחיינים/ שחייניות לכל משחה.  5עפ"י תקנון המכבייה, כל נבחרת רשאית לרשום עד   .3
 .2את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף ב'  .4
 (. 2009-2006(, בנות )2008-2006)בנים נבחרת נוער:  .5
 . ( ומבוגרים יותר2005) 17נבחרת בוגרים: שחיינים/ שחייניות בגילאי   .6

 
 משחים אישיים  .ב

 השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים הבא: 
 
 חמשת השחיינים/ שחייניות בעלי התוצאות המהירות ביותר, יהוו את השלד לנבחרת המכבייה.  .1
 בלבד: את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות  .2

 . 18-21.4.22 -גביע האיגוד •

וזאת למי שלא לקח חלק בתחרות גביע    13.2-13.5.22-תחרות אלטרנטיבית בארה"ב, אשר תתקיים בין ה •

יש לשלוח לינק עם התוצאה הרשמית שנקבעה בבריכת    בהתאם לאישור המנהל הספורטיבי. –האיגוד 

 יארדים. 

 משחים אישיים בתחרות.  4שחיין/ שחיינית רשאים לשחות עד  כל  .3

 
 משחי שליחים  .ג

 משחי השליחים ייקבעו ע"י מאמן המשימה ומתוך סגל הנבחרת. 
 

 הרכב הנבחרת: . ד

 .השחיינים המהירים בכל משחה 15דירוג את  20.5.22. -האיגוד יפיץ עד לתאריך ה .1

 . 27.5.22  -האגודות יחזירו לאיגוד את השגותיהם, באם יש, עד ה .2

רשימת השחיינים לכל משחה תקבע בשיחה בין מאמני המכבייה הראשיים )נוער ובוגרים בנפרד( לבין המאמנים   .3
 האישיים.

 
 לינה בתחרות:  .ה

 בכל משחה ובכל נבחרת )בוגרים ונוער בנפרד( בלבד.  2-1לינה בתחרות תתאפשר לשחיינים המדורגים במקומות   .1
 שחייניות אשר גרים מצפון לזיכרון יעקב ומדרום לבת ים.  / םלשחיינילינה בתחרות תתאפשר   .2
, ובתנאי שהשחיין/שחיינית  מספר הלילות ישתנה בהתאם לכמות המשחים האישיים של כל שחיין/ שחיינית .3

 משחים אישיים.  2- שוחים יותר מ

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

, המפרטים את ההתנהגות  Handbook-התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים ב

הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל, כמו גם תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים. למנהל  

 רוע שחיין מהרשימה באישור הוועדה ההישגית.הספורטיבי הסמכות לג

 

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