
  

 

 ?????, (COMEN)ן מדינות הים התיכו קריטריונים לאליפות
 

של  הישגיתי הוועדה ה"כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע, להלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירה
 :איגוד השחייה בישראל

 
 תנאי סף .א

 .2 'את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף ב .1
 

 משחים אישיים .ב
 :הקריטריון דרך קביעת .1

הזמן אשר היה האחרון שתורם לניקוד הקבוצתי בתחרות לפי ' מ 05115512551,55של  יםבמשחים למרחק .א
 (.פ תקנון הקומן"ע)האחרונה 

בתחרות לפי חצי עליון של מתחרים באליפות מדינות הים התיכון ' מ 11055-ו 055במשחים למרחק  .ב
 .האחרונה

  .קודמתלא תהא הקלה של הקריטריון לעומת שנה  .ג
 

 :בלבד ותהבא תיובתחרו לקבוע ניתן הקריטריון את .2

  11-22.2.2521 -(נתניה1 וינגייט) 2521אליפות ישראל לנוער קיץ. 

  (.בנות בלבד 2550לשנתון )*. 0.2521.,-2 -(נתניה1 וינגייט) 2521קיץ אליפות ישראל לגילאים הצעירים  

 2-0.0.2521 -(נתניה1 וינגייט)קריטריונים לקומן  תחרות. 

בנות מתחרה באליפות הגילאים הצעירים ובכדי לתת  2550היות ושנתון  2552-2550יועדת לבנות תחרות הקומן מ*
לקביעת  הצעירים תהווה אפשרות לגילאים 2521אליפות הקיץ 1 הרלוונטיות הזדמנות שווה לכלל השחייניות

   .קריטריון לבנות שכבת גיל זו

 .אשר עומדים בקריטריון משחהבכל  םשחייני/ יותשחיינ 2רשאים לייצג את הנבחרת עד  .2
1 לעיל 2התחרויות המנויות בסעיף ם המהירים ביותר אשר קבעו את הקריטריון באחת משחייני/ יותשחיינ 2 .,

 .מקומם בנבחרת מובטח
יילקחו שתי התוצאות המהירות ביותר 1 במידה ויותר משני שחיינים יקבעו את זמן הקריטריון במשחה אחד .0

 .0-ו ,ים בכפוף לכללים הקבועים בסעיפ1 לעיל 2מהתחרויות המצוינות בסעיף 
אשר בו אין נציגות 1 ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף גביע קומןשחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת ל .6

 .ייקבעו לפי שיקול דעתו של המאמן הראשי 1מלאה לנבחרת
לא במשחה הזמנה או )קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות  .2

 (.בחלקי משחה
קביעת קריטריון במשחה שליחים תוכר לשחיין הראשון רק במקרה של משחה נוסף שלא היה במסגרת  .0

 .עקב הגבלת השתתפות1 האישיים של השחיין המשחים
ייקבע 1 במידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות .1

  .2521יולי באליפות הנוער  SWIM OFFמשחה 
 

 הרכב המשלחת .ג
 המקום1 במידה וייקבעו את הקריטריון מספר גדול יותר של שחיינים1 שחיינים ושחייניות ,2 עדהנבחרת תמנה 

 .הראשון בכל משחה אשר קבע את הקריטריון מקומו מובטח
אשר יהוו חלק אינטגראלי ממשחי  למאמן הראשי שמורה הזכות לצרף שחייניות ושחיינים לנבחרת הקומן

 . ובכפוף לאישור הוועדה ההישגית1 השליחות והשליחים
 

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

 .ההתנהגות הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל
 
אין איגוד השחייה מתחייב כי אלו אשר יקבעו את הקריטריון יזכו להשתתף בתחרות , היות ומדובר בשנת קורונה*

 .למגבלות ולהגבלות אשר יחולו באותה עת הן בישראל והן במדינת היעד, הכל בהתאם לתנאים, שבנדון
איגוד השחייה יעשה מאמץ לאתר , או שחייני ישראל לא יוכלו לקחת בה חלק/מידה והתחרות שבנדון תתבטל וב

 . תחרות חליפית וברמה מקצועית ראויה
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