
  

 

 0202קריטריונים לאליפות אירופה בבריכות קצרות 
 2-7.11.21, קזאן

 
י הוועדה "כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע, הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירהלהלן 

 :בישראל של איגוד השחייה הישגיתה

 
 :תנאי סף .א

 .FINAי "מטר בלבד בתחרות המוכרת ע 05ן ניתן לקבוע בבריכת את הקריטריו .1

 .3.תחרויות המוגדרות בסעיף גבאת הקריטריון ניתן לקבוע  .2
 

 :כללי .ב
, (2521מאי , בודפשט)אישיים בלבד  שחיינים הנמנים על סגל אליפות אירופה בריכות ארוכות במשחים .1

 .ואילך 2521בתנאי שעמדו בתוצאת הקריטריון מחודש מרץ 

, ביולי לנוער אליפות ישראל, אליפות אירופה נוער, רומא, טריילז)שחיינים שקבעו בתחרויות הקיץ  .2

 .(2521מאי )קריטריון לאליפות אירופה מה שווה/  תוצאה הטובה( אוניברסיאדה, משחקים אולימפיים

 :משחים אישיים .ג
 :הבאהשחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים 

ואליפות אירופה  2512מאליפות אירופה לונדון , הקריטריון במשחה אישי ייקבע לפי ממוצע שתי תוצאות .1
 (.שתי אליפויות אירופה האחרונות) 2512גלאזגו 

 .העליון של המשתתפים במוקדמות 2/3או תוצאה לפי  12במשחים אולימפיים לפי תוצאה של מקום  .א
 .בחצי הגמר 2מקום  במשחים לא אולימפיים לפי תוצאה של .ב

 :הקלות לשחיינים צעירים במשחים אישיים בלבד .2
 5.0%הקלה של  - 2553שחייניות ילידות  .א
 1%הקלה של  - 2554ומטה  שחייניות ילידות .ב
 5.0%הקלה של  - 2551שחיינים ילידי  .ג

 1%הקלה של  - ומטה 2552שחיינים ילידי  .ד
 :בתחרויות הבאות בלבדטריון ניתן לקבוע את הקרי .3

  3-1.4.21..2 –( ישראל, נתניה)גביע האיגוד. 

 וזאת למי שלא לקח חלק , 4.4.21-ל 4.3.21-אשר תתקיים בין ה, ב"תחרות אלטרנטיבית בארה

יום מראש לפחות ואישור מאמן המשימה לתחרות  35בהתאם לבקשה  – בתחרות גביע האיגוד

 .המבוקשת

  11-23.0.21 –( הונגריה, בודפשט)אליפות אירופה. 

  11-14.2.21 –( ישראל, נתניה)תחרות הקריטריון האולימפי. 

  תחרות שבע הגבעות(SETTE COLLI - איטליה, רומא )– 20-21.2.21. 

  2-11.1.21 –( איטליה, רומא)אליפות אירופה לנוער. 

 22.1.21-.1 –( ישראל, נתניה)יפות ישראל לנוער אל. 

  24.1-1.2.21 –( יפן, טוקיו)המשחקים האולימפיים. 

  25-22.2.21 –( סין, נגדו'צ)אוניברסיאדה. 

במידה ויותר . מדים בקריטריוןרשאים לייצג את הנבחרת עד ארבעה שחיינים בכל משחה אשר עו .4

התוצאות המהירות ביותר  ארבעיילקחו , שחיינים יקבעו את הקריטריון באותו משחה ארבעהמ

 .מהתחרויות המאושרות
שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול  .0

 .מאמן המשימהדעתו של 



  

 

לא במשחה הזמנה )קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות  .2

 (.או בחלקי משחה
, ריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרותבמידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריט .1

השחיינית אשר קבעו את תוצאתם באליפות ישראל לנוער או במשחקים האולימפיים יקבלו /השחיין

 .עדיפות
 

 :משחי שליחים .ד
 .ומתוך סגל הנבחרת מאמן המשימהי "משחי השליחים ייקבעו ע

 

 :להלן טבלת הזמנים
 

 
 

תוך , תהיה לפי הקריטריונים הכתובים לעילוהשתתפות במשחה כזה או אחר בחירת סגל נבחרת סופית 

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

כמו גם תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים לאור , הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל
 .הכנה למשחקים האולימפייםלוחות הזמנים בתחרות וה

 .הסמכות לגרוע שחיין מהרשימה באישור הוועדה המקצועית למאמן המשימה
 

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


