
  

 

  2023 לאליפות מדינות הים התיכון )קומן( לקדטיםקריטריון 
 (, מיקום טרם נקבעלא סופי 18.6.23-16)

 
יובהר  .  ( 2009-10שנתונים ) 13-14( ושחייניות בגילאי 2007-8שנתונים ) 15-16סגל הנבחרת יורכב משחיינים בגילאי 

 התחרות. כי השנתונים המתחרים אינם סופיים וכפופים לאישור הנהלת 
 

 בלבד:   האת הקריטריון ניתן לקבוע בתחרות הבא
 20-22.4.23 –גביע האיגוד   -

 

 תנאי סף: 
 . (1בסעיף  )למעט מקרה חריג כפי שיפורט בהמשך  שחייניות ושחיינים לכל היותר  18המשלחת תמנה עד  •

 )גם לא כראשון בשליחים(.  אין אפשרות לקבוע את הקריטריון בחלק ממשחה מסוים, או כחלק ממשחה שליחים  •

 : ןהקריטריו
(.  2022-ו  2021במשחה ספציפי בגביע קומן בשנתיים האחרונות )  8בסיס החישוב לקריטריון הינו ממוצע מקום  .1

שחייניות/ים תילקח בחשבון התוצאה של השחיין האחרון בחצי העליון )למשל   15-במשחה בו השתתפו פחות מ 

 (. 4- וצאה של המקום השחיינים, תילקח הת   7אם השתתפו  –
 זמן הקריטריון נשאר זהה לשנה שעברה.  - שנה שעברה הבמקרה והזמן המחושב לשנה זו איטי מהזמן של  .2

, בוקר וערב  הקריטריון תחרות ב יש לקבוע פעמיים  )לפי הטבלה המצורפת(  את הקריטריון במשחה ספציפי .3

, בהם יש לקבוע את  זופרט למשחים אשר בהם ייערך גמר ישיר בלבד בתחרות )מוקדמות וגמר(. זאת 

 . הקריטריון פעם אחת בלבד

 כניסה לנבחרת:
)שקלול שני    שחיין/ית אשר קבעו את הקריטריון כנדרש, וגם דורג/ה במקום הראשון בקבוצת הגיל הרלוונטית .1

 השנתונים( ייכנס באופן אוטומטי לנבחרת.  

, ייכנסו כולם לנבחרת, גם אם זו חורגת  1שחיינים ושחייניות העומדים בקריטריון לפי סעיף  18אם ישנם מעל  .2

 מהגודל המקסימלי שנקבע. 
לסגל שחייניות/ים שעמדו    ףצטר, יוכלו לה18-יהיה קטן מ 1אם מספר השחייניות והשחיינים שעמדו בסעיף  .3

לפי זמן אחד המהיר ביותר שהושג במהלך  )  וסיימו במקום השני בקבוצת הגיל הרלוונטית כנדרש  בקריטריון 

 שחייניות ושחיינים לכל היותר.  18זאת עד למכסה מקסימלית של  .התחרות( 
, מי שייכנסו יהיו אלו שתוצאתם המהירה  18-יעלה מספר השחייניות והשחיינים מעל ל  2-ו  1אם בצירוף סעיפים  .4

למאמן הנבחרת שמורה הזכות להעדיף  במידת הצורך,   . האיכותית ביותר לפי מרחק מהקריטריון באחוזיםהיא 

על פני שחיין   או שעשויים לתרום לנבחרת במשחי השליחים,  שחיין/ית שקבעו את הקריטריון במספר משחים

 במשחה אחד אך תוצאתו האחת איכותית יותר, וזאת בכפוף לאישור הוועדה ההישגית. קריטריון שקבע  
 שובר שוויון:  .5

השחיינים/ות ייכנסו   2)שניים יחד במקום הראשון(  1שחיינים/ות לפי סעיף   2 אם יווצר שוויון בין  . א

 . Swim-Offלנבחרת אוטומטית ללא צורך במשחה ראש בראש 

  במידת האפשר (, תילקח  18-)שניים יחד על המקום השני, ושניהם בתוך ה 2אם יווצר שוויון לפי סעיף  . ב

ם התוצאה המהירה היא מהגמר, יושוו  תחרות )אבהתוצאה השנייה בטיבה מהמשחה הרלוונטי 

כחלק מתחרות   Swim-Offהתוצאות מהמוקדמות או להפך(. אם שתי התוצאות זהות, ייקבע משחה 

 גביע האיגוד. 

ם שלא קבעו קריטריון ותרומתם לנבחרת משמעותית  ות/ישחייני  2עד   צרףשמורה הזכות ל למאמן הנבחרת  .6

 זאת בכפוף לאישור הוועדה ההישגית.  ים(.ות/ י שחיינה 18מכסת )בתנאי שהנבחרת לא חורגת מ

 
והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי   מדינות הים התיכון )קומן(בחירת סגל נבחרת סופית לאליפות 

-Handbook הקריטריונים הכתובים לעיל, תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים ב
הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל, כמו גם תוך התחשבות בשיקולים  מפרטים את ההתנהגות ה

 .מהרשימה באישור הוועדה ההישגית  ן/יתהסמכות לגרוע שחיי  אמן הנבחרתמקצועיים. למ



  

 

 
 

 טבלת הקריטריונים 
 

 בנים משחה  בנות

 00:24.49 חופשי  50 00:27.73

 00:53.04 חופשי  100 01:00.53

 01:57.40 חופשי  200 02:11.26

 04:09.11 חופשי  400 04:35.30

  חופשי  800 09:34.24

 16:31.18 חופשי  1500 

 01:00.07 גב  100 01:08.46

 02:11.42 גב  200 02:26.77

 01:06.95 חזה  100 01:16.26

 02:27.34 חזה  200 02:44.66

 00:57.37 פרפר  100 01:06.19

 02:08.69 פרפר  200 02:26.76

 02:11.94 מ.א  200 02:28.68

 04:43.91 מ.א  400 05:11.80

 
 

 


