
  

 

 2023קריטריון אליפות אירופה לנוער 
 

)מועד ומיקום טרם   2023להלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך קביעת הקריטריונים לאליפות אירופה לנוער לשנת 
 .  ( 2006-9) 14-17( ושחייניות בגילאי 2005-8)  15-18סגל הנבחרת יורכב משחיינים בגילאי נקבעו(  

 
 את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות בלבד: 

 20-22.4.23 –גביע האיגוד   -
 7-10.6.23 – ( על בסיס מקום פנוי בלבד לבוגרים ותחרות הקריטריונים ) arenaאליפות ישראל  -

 
 (: 1-5כניסה לנבחרת אליפות אירופה לנוער לפי סדר הסעיפים המופיעים ) 

 במשחה אישי לפי המפורט במסמך זה ייכנס באופן אוטומטי לנבחרת.  Aכל מי שיקבע קריטריון  .1
שחיינים או שחייניות בכל משחה יוכלו להיכנס לנבחרת )זאת על פי קריטריון התחרות(. במקרה שיקבעו   4עד  .2

 באותו משחה, הסדר ייקבע על פי התנאים הבאים:  Aשחייניות או שחיינים את קריטריון  4מעל 
ייכנסו ארבעת המהירים לפי התוצאה המהירה    –הקריטריון בתחרות גביע האיגוד את   4אם קבעו מעל  . א

 ביותר בגביע האיגוד עצמו. 
את הקריטריון בתחרות גביע האיגוד, אך באליפות ישראל קבעו מספר שחיינים כך    4-אם קבעו פחות מ  . ב

ספר המקומות  מובטח מקומם של אלו שקבעו בגביע האיגוד, בעוד מ –שסך הקובעים עולה על ארבעה 
  הפנויים שנותר לאחר גביע האיגוד, יתמלא לפי המשיג את התוצאה המהירה ביותר באליפות ישראל. 

יוכלו    -  2-ו  1לפי המפורט בסעיפים  Aשחייניות ושחיינים נכנסו לנבחרת באמצעות קריטריון  15-אם פחות מ .3
  15על בסיס מקום פנוי )עד מכסת באחת משתי התחרויות    Bלהיכנס לנבחרת גם שחיינים שקבעו קריטריון 

  השחיינים(, זאת על פי החלטת מאמן נבחרת הנוער. 
  15-אך בכל מקרה לא מעל ל - ניתן להוסיף שחייני/ות שליחים על בסיס מקום פנוי על פי קריטריון השליחים  .4

  שחיינים בסגל. 
פי החלטת מאמן נבחרת הנוער,  ( יוכלו להצטרף לסגל על Wild-cardשחייניות/ים ב"כרטיסים חופשיים" ) 2עד  .5

. גם זאת, רק על בסיס  B( לפחות פעם אחת זמן מהיר מקריטריון 2023וזאת רק בתנאי שקבעו במהלך השנה ) 
 מקום פנוי בסגל. 

גדול   3-5ובנוסף אליהם מספר השחיינים העומדים בסעיפים  15-קטן מ  Aבמקרה ומספר השחיינים בעלי קאט  .6
ייכנס לנבחרת(, הדבר יהיה נתון להחלטת מאמן נבחרת הנוער, בכפוף לאישור  )משמע צריכים לבחור מי  15-מ

  הוועדה ההישגית של איגוד השחייה.
אם שני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות, ייקבע משחה   .7

OFF SWIM   בתום התחרות הרלוונטית. 
ימים לאחר    3סגל אחרי גביע האיגוד, יקבלו הודעה על כך במייל עד שחייניות/ים שהבטיחו את מקומם ב  .8

 התחרות  
  ימים מתום התחרות.  3שחייניות/ים שיכנסו לסגל לאחר אליפות ישראל, יקבלו על כך הודעה במייל תוך 

 
 משחים אישיים: 

 ( במשחה ספציפי יש לקבוע פעמיים באותה תחרות, בוקר וערב )מוקדמות וגמר(.  B-ו  Aאת הקריטריון ) •
ניתן יהיה לקבוע את הקריטריון באותה   - בכל משחה בו לפי תכנית תחרויות הקריטריון ייערך גמר ישיר 

  הזדמנות בודדת.
 אין אפשרות לקבוע את הקריטריון האישי בחלק ממשחה מסוים, או כחלק ממשחה שליחים.  •
אליפויות אירופה לנוער   2- ממוצע ב  16תהיה שווה למקום  Aתוצאת קאט  - מ' ומעלה  400משחים למרחק של ב •

  . Bבמשחים אלו אין קאט   -האחרונות )רומא ואוטופני(  
 . 0.5%בשתי אליפויות.אירופה האחרונות +  16חופשי שווה לממוצע מקום  50וכן   100-200במשחי  Aקאט  •
 1.5%אירופה האחרונות +  בשתי אליפויות   16במשחים הללו יהיה שווה לממוצע מקום  Bקאט  •
שחיינים תילקח בחשבון התוצאה ב ⅔ העליון של המתחרים במוקדמות.    24 -בכל משחה בו התחרו פחות מ •

  היא שתקבע( 14משתתפים, תוצאת מקום  20)עם עיגול כלפי מעלה. לדוגמה, אם לקחו חלק במשחה 
  8בלבד, אשר ייקבע על פי הממוצע של מקום  Aמ' שאינם אולימפיים )פרפר, גב, חזה( יהיה קאט  50במשחי  •

  בשלב חצי הגמר בשתי אליפויות אירופה לנוער האחרונות )רומא, אוטופני(
זמן הקריטריון נשאר זהה לשנה   -איטי מהזמן של שנה שעברה   B-ו  Aבמקרה והזמן המחושב לשנה זו  •

 שעברה. 
  



  

 

  ליחים:משחי ש 
 כאמור לעיל, ניתן יהיה לצרף שחייניות/שחייני שליחים שלא קבעו קריטריון אישי על בסיס מקום פנוי בלבד.  •
 זאת, אם התוצאה המשוקללת של הרביעייה המיועדת מהירה מזמן הקריטריון כמפורט בטבלה.  •
  ת הטריילז., עד לתום תחרו 2023מ' בשנת  50התוצאות יילקחו מכל התחרויות הרשמיות בבריכת   •
   0.5%בתוספת  8קבוצות או יותר הוא מקום  16הזמן שייחשב כקריטריון במקרה ולקחו חלק  •

במקרה של פחות קבוצות יחושב הממוצע בין חצי עליון )מסה"כ הקבוצות( למקום השמיני. )ללא תוספת %  
  כלשהי( 

 האליפויות האחרונות )רומא ואוטופני(.   2בדומה למשחים האישיים, זמן הקריטריון הוא ממוצע בין  •
זמן הרביעייה יחושב על פי סכום זמניהם מזינוק רגיל )לא שליחים( של ארבעת השחיינים המהירים ביותר, או   •

  שניות.  0.6לחילופין הזמן שנקבע בזינוק שליחים + 
על פי קריטריון המשחים  במשחה אישי כלשהו.   Aאו יותר משחייני הרביעייה יהיו חייבים לעמוד בקריטריון   2 •

  האישיים. 
 

  צוות המאמנות/ים:
גביע האיגוד. ייבחרו לצוות מאמנות ומאמנים שיגישו   הצוות הסופי לאליפות אירופה לנוער ייבחר לאחר תחרות  -

  מועמדות רשמית להיכלל בו. ניתן להגיש מועמדות לצוות עד תום תחרות גביע האיגוד. 
  המאמן הראשי של נבחרת הנוער, בהתאם לגודל הנבחרת. הרכב הצוות ייקבע על ידי  -
לאליפות אירופה לנוער יוענקו אקרדיטציות מטעם איגוד השחייה אך ורק לחברי וחברות צוות רשמיים. מאמנים   -

  אישיים שלא ייכללו בצוות יוכלו להיכנס כצופים על חשבונם הפרטי.
ת לתחרות הכנה )בחודש מאי( ולכל אליפות אירופה  צוות מאמנות ומאמני המשימה מתחייבים לצאת עם הנבחר -

  לנוער.
 

בחירת סגל נבחרת סופית לאליפות אירופה לנוער והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי הקריטריונים  
המפרטים את  -Handbook הכתובים לעיל, תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים ב 

הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל, כמו גם תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים.  ההתנהגות  
 .מהרשימה באישור הוועדה ההישגית  ן/יתהסמכות לגרוע שחיי  אמן הנבחרתלמ

 
  



  

 

 טבלת הקריטריונים 
 

 
 

 
 בנות

 משחה 
 בנים

B A A B 

 23.65 23.42 חופשי  50 26.54 26.68

 51.66 51.3 חופשי  100 57.19 57.47

 1:53.78 1:52.71 חופשי  200 2:04.21 2:04.83

  3:58.65 חופשי  400 4:21.9 

  8:17.05 חופשי  800 8:58.04 

  15:55.63 חופשי  1500 17:16.25 

  25.96 גב  50 28.9 

 57.63 57.26 גב  100 1:04.12 1:04.44

 2:05.52 2:04.73 גב  200 2:20.82 2:21.75

  28.38 חזה  50 31.79 

 01:04.50 1:03.87 חזה  100 1:11.57 01:12.28

 2:20.32 2:19.45 חזה  200 2:34.72 2:35.48

  24.58 פרפר  50 27.14 

 00:55.54 54.99 פרפר  100 1:01.85 1:02.26

 2:05.02 2:03.9 פרפר  200 2:17.65 2:18.33

 2:07.1 2:06.33 מ.א.  200 2:21.66 2:22.36

  4:31.55 מ.א.  400 5:00.04 

  3:25.3 חופשי  100*4 3:50.9 

  07:31.42 חופשי  200*4 08:23.97 

  3:46.5 מעורב  100*4 04:14.83 

  3:59.3 מעורב מיקס  100*4  


