
  

 

 0202 לאוניברסיאדהקריטריונים 
 20-26.8.21סין  ,נגדו'צ

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

 :ההישגית של איגוד השחייה בישראל

 
 :תנאי סף .א

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

 .2.הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף גאת  .2
 

 :כללי .ב
הראשונים לפי  10רק , שחיינים יקבעו קריטריון 10במידה ויותר מ . שחיינים 10הנבחרת תכלול עד  .1

 .יוכלו להשתתף בתחרות, קרבתם לקריטריון
 .שחיינית3שחיין 3/1, איגוד השחייה 3/1, א"אס 3/1: סבסוד התחרות יהיה כדלקמן .2

ללא . על השחיינים להמציא אישור שמוכיח כי הינם רשומים כסטודנטים באחת מהמסגרות השונות ./

 .לא תתאפשר השתתפות בתחרות, אישור זה

 

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

 (.2512, נאפולי)האחרונה  תוצאות האוניברסיאדההקריטריון במשחה אישי ייקבע לפי  .1
 .במוקדמות 11לפי תוצאה של מקום  :05-155-255 במשחי .א
או לפי תוצאת חצי מכמות  מוקדמותב 12לפי תוצאה של מקום  :055-055-1055 במשחי .ב

 .הטוב מבינהם, המשתתפים
 :תחרויות הבאות בלבדאחת האת הקריטריון ניתן לקבוע ב .2

 1.0.21-/.22 –( ישראל, נתניה) אוניברסיאדה, תחרות קריטריונים לאליפות אירופה בוגרים ונוער. 

 וזאת למי שלא לקח חלק , 5.0.21/-ל 21./.0-אשר תתקיים בין ה, ב"תחרות אלטרנטיבית בארה

יום מראש לפחות ואישור מאמן המשימה לתחרות  5/בהתאם לבקשה  –בתחרות גביע האיגוד 

 .המבוקשת
במידה ויותר . שאים לייצג את הנבחרת עד ארבעה שחיינים בכל משחה אשר עומדים בקריטריוןר ./

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

 .מהתחרויות המאושרות
ף ייקבעו לפי ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוס אוניברסיאדהשחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת ל .0

 .שיקול דעתו של מאמן המשימה

לא במשחה הזמנה )קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות  .0

 (.או בחלקי משחה
 

 :משחי שליחים .ד
 .י מאמן המשימה ומתוך סגל הנבחרת"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
 .לוחות הזמנים בתחרות וההכנה למשחקים האולימפיים

 .למאמן המשימה הסמכות לגרוע שחיין מהרשימה באישור הוועדה המקצועית
 

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

 

 נשים משחה גברים

 00:25.95 חופשי 05 00:22.76

 00:56.52 חופשי 155 00:50.07

 02:03.52 חופשי 255 01:50.29

 04:17.56 חופשי 055 03:52.06

 08:54.05 חופשי 055 08:08.24

 16:39.95 חופשי 1055 15:31.59

 00:29.43 גב 05 00:25.61

 01:02.74 גב 155 00:55.37

 02:16.75 גב 255 02:00.73

 00:27.33 פרפר 05 00:24.33

 01:00.36 פרפר 155 00:53.87

 02:16.96 פרפר 255 01:59.56

 00:31.90 חזה 05 00:27.99

 01:09.82 חזה 155 01:01.60

 02:31.36 חזה 255 02:15.12

 02:17.68 א"מ 255 02:02.55

 04:50.56 א"מ 055 04:22.56


