
  

 

 2023 לתחרות הרב אומות לקדטיםקריטריון 
 ( סרביהבלגרד באפריל,   1-2)

 
סגל הנבחרת יורכב    .2023 לתחרות הרב אומות לקדטיםלהלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך קביעת הקריטריונים  

 .  (2008-9שנתונים )  14-15( ושחייניות בגילאי 2007-8שנתונים )  15-16משחיינים בגילאי 
 

 בלבד:   האת הקריטריון ניתן לקבוע בתחרות הבא
 18-23.12.23 –  בבריכות קצרותבוגרים לנוער ו arenaאליפות ישראל  -

 

 תנאי סף: 
 . (2ף בסעי  )למעט מקרה חריג כפי שיפורט בהמשך  שחייניות ושחיינים לכל היותר  16המשלחת תמנה עד  •

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

רק שחיין אחד ושחיינית אחת לכל היותר יוכלו לקחת חלק בכל משחה אישי )לפי תקנון התחרות(. כל שחיין או   •

 שחיינית נוספים באותו משחה, ישתתפו בו מחוץ לתחרות  

 הקריטריון: 
בהמרה לבריכה קצרה. כל החישובים   , הניקוד הבינלאומי של קריטריון קומן –ינו ה Aבסיס החישוב לקריטריון  •

 .  SWIMSTATS  -  https://www.swimstats.net/finacalculatorבוצעו באתר 

 .  1%בתוספת   Aקריטריון חושב לפי   Bקריטריון  •

 לנבחרת:כניסה 

בקבוצת הגיל הרלוונטית לתחרות )שקלול    1מדורג/ת במשחה מסוים, ו Aשחיין או שחיינית הקובע/ת קריטריון  .1

 . שני השנתונים(, נכנסים באופן אוטומטי לנבחרת
, גם אם זו חורגת  , ייכנסו כולם לנבחרת1קריטריון לפי סעיף שחיינים ושחייניות העומדים ב  16אם ישנם מעל  .2

 . סימלי שנקבעמהגודל המק 
יוכל מאמן המשימה להוסיף שחייניות  , 1שחייניות ושחיינים העומדים בקריטריון לפי סעיף  16-אם ישנם פחות מ  .3

  B, ובלבד ששחייניות/ים אלו עמדו בקריטריון בכפוף לאישור הוועדה ההישגית , 16ושחיינים לסגל עד לכמות של  

צת הגיל. תינתן עדיפות לשחייניות/ים במשחים בהם אין  המקומות הראשונים בקבו 2לפחות וגם מדורגים בין 

 . , או לכאלו אשר עשויים לתרום למשחי השליחים 1ייצוג בנבחרת לפי סעיף 
)שניים יחד על המקום הראשון(, תילקח במידת האפשר    1אם יווצר שוויון בין שני שחיינים העומדים בסעיף  .4

ם התוצאה המהירה היא מהגמר, יושוו התוצאות  התוצאה השנייה בטיבה מהמשחה הרלוונטי בתחרות )א

 . הקריטריון כחלק מתחרות  Swim-Offמהמוקדמות או להפך(. אם שתי התוצאות זהות, ייקבע משחה 

)כפי שמפורט    בתוך התחרותלפחות משחה אישי אחד   יםאשר לא שוח  נים/ותלנבחרת שחיי וכלו להיכנס לא י .5

)כלומר, שחיין לא יהיה חלק מהנבחרת אם כל   . משחי השליחיםאו לחילופין לוקחים חלק באחד מ ( הסף בתנאי

   . המשחים שלו אמורים להיות מחוץ לתחרות(

 ה. מאמן המשימ ו של שיקול דעת ל פיישובצו למשחים השונים ע הנבחרת  ות ושחייניכל שחייני  .6

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

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

 .ית מהרשימה באישור הוועדה ההישג ן/יתהסמכות לגרוע שחיי  אמן הנבחרתלמ
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swimstats.net/finacalculator


  

 

 
 טבלת הקריטריונים 

 

 בנים משחה  בנות

B A A B 

 00:23.85 00:23.61 חופשי  50 00:26.87 00:27.14

 00:51.34 00:50.83 חופשי  100 00:58.83 00:59.42

 01:55.56 01:54.42 חופשי  200 02:08.34 02:09.62

 04:02.71 04:00.31 חופשי  400 04:32.43 04:35.15

   חופשי  800 09:28.00 9:33.68

 16:14.99 16:05.34 חופשי  1500  

 00:56.55 00:55.99 גב  100 01:05.44 01:06.09

 02:05.31 02:04.07 גב  200 02:21.57 02:22.99

 01:05.79 01:05.14 חזה  100 01:14.18 01:14.92

 02:21.79 02:20.39 חזה  200 02:39.55 02:41.15

 00:55.95 00:55.40 פרפר  100 01:05.18 01:05.83

 02:07.05 02:05.79 פרפר  200 02:24.17 02:25.61

 02:08.15 02:06.88 מ.א  200 02:23.68 02:25.12

 04:36.20 04:33.47 מ.א  400 05:03.18 05:06.21

 
 

 


