
  

 

 קריטריונים לפסטיבל הנוער האירופי

 , אנסקה ביסטריצה, סלובקיה30.7.22-24
 

של איגוד   ההישגית  ההועדלהלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירה, כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י  

 השחייה בישראל: 

 

 תנאי סף  . א

 .FINAמטר בלבד בתחרות המוכרת ע"י  50את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת  .1

 .3את 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.  מ"א 400חופשי,   1500

מפסטיבל הנוער האירופי    12ותוצאת מקום    2019ממוצע בין הקריטריון לפסטיבל הנוער האירופי  :  חישוב הקריטריון  .ב

2019 +1% . 

 גילאי השחיינים:  .2

 2008-2007שחייניות ילידות  .א

 2007-2006שחיינים ילידי   .ב

 בלבד:את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות  .3

 . 10-13.5.22-גביע האיגוד  •

 TBD -גביע קומן •

 רשאים לייצג את הנבחרת עד שני שחיינים בכל משחה אשר עומדים בקריטריון. .4

שחיינים ושחייניות סה"כ. במידה ומספר השחיינים שעמדו בקריטריון יהיה גבוה ממספר הנוסעים,   8הנבחרת תכלול עד  .5

 המלצת האיגוד תהיה לפי המרחק באחוזים מהקריטריון.

מקומם בנבחרת   יוחרגו מהדרישה לקבוע את הקריטריון פעמיים. בגביע קומן,שחיינים אשר קובעים את הקריטריון  .6

 יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול דעתו של המאמן  .7

 .קדטיםהראשי של נבחרת ה

 הוא מופיע בתוכנית התחרות )לא במשחה הזמנה או בחלקי משחה(. קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי ש .8

 SWIMבמידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות, ייקבע משחה   .9

OFF  10-13.5.22בסוף תחרות גביע האיגוד . 

ובתנאי שהם  wild cardות לצרף עד שני שחייני , תינתן אפשרקדטיםלמנהל הספורטיבי ובהתייעצות עם מאמן נבחרת ה .10

 ועד לתום תחרות גביע האיגוד.   1.1.22קריטריון לפחות פעם אחת מתאריך ה את תוצאת שחו

 

 

 

 



  

 

 משחי שליחים  . ג

 הרכב קבוצת השליחים ייבחר מתוך סגל השחיינים שקבע קריטריון אישי. 

 

 

והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי הקריטריונים הכתובים לעיל, בחירת סגל נבחרת סופית לפסטיבל הנוער האירופי  

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

   אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל.

   
   

 
  

 

 : טבלת קריטריונים

 

 בנות משחה  בנים

 00:27.02 חופשי  50 00:24.29

 00:58.83 חופשי  100 00:52.76

 02:07.42 חופשי  200 01:55.44

 04:28.34 חופשי  400 04:04.54

16:21.09 800/1500  
 09:12.27 חופשי

 01:03.79 פרפר  100 00:56.87

 02:22.76 פרפר  200 02:06.73

 01:05.77 גב  100 00:59.41

 02:22.70 גב  200 02:08.75

 01:14.09 חזה  100 01:06.13

 02:39.19 חזה  200 02:24.63

 02:24.76 מ"א  200 02:10.45

 05:07.36 מ"א  400 04:38.56
 

 

 

       

 

   

 

 

 


