
  

 

 0202עולם בבריכות קצרות ת קריטריונים לאליפו
 21-22.20.02, דאבי-אבו

 
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 05הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת  תוצאת את .1

 .2.את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המוגדרות בסעיף ג .2
 

 .:כללי .ב
 (.2521טוקיו )אישיים בלבד  שחיינים הנמנים על הסגל האולימפי במשחים .1
  שניות מהווה תוצאה טובה  5.0בתוספת  שחייני שליחים במשחקים האולימפיים אשר תוצאתם בשליחים .2

 .אישי אולימפי במשחה Aמקריטריון 
 (.2521נובמבר )שחיינים אשר העפילו לגמר אליפות אירופה בריכות קצרות במשחה אישי  .3

תוצאה ( אוניברסיאדה, אל ביוליאליפות ישר, אליפות אירופה נוער)שחיינים שקבעו בתחרויות הקיץ  .4
 (.2521טוקיו )למשחקים האולימפיים במשחה אישי  Aהטובה מקריטריון 

 

 :משחים אישיים .ג

 :השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים הבא

  .אולימפי בינלאומי Aלפי קריטריון הקריטריון במשחה אישי ייקבע  .1
 :הבאות בלבד את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות .2

  0-11.7.21 –( איטליה, רומא)אליפות אירופה לנוער. 

 11-22.7.21 –( ישראל, נתניה)יפות ישראל לנוער אל. 

  21...24.7-1 –( יפן, טוקיו)המשחקים האולימפיים. 

  21...25-20 –( סין, נגדו'צ)אוניברסיאדה. 

 שניבמידה ויותר מ. יטריוןשחיינים בכל משחה אשר עומדים בקר שנירשאים לייצג את הנבחרת עד  .3

מהתחרויות התוצאות המהירות ביותר  שתייילקחו , שחיינים יקבעו את הקריטריון באותו משחה

 .המאושרות

שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול  .4

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

 (.או בחלקי משחה
, במידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות .0

ייבחר לאליפות ( 21נובמבר , קאזאן)ה יותר באליפות אירופה בריכות קצרות /השחיינית המהיר/ השחיין

 .העולם
 

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

 

 
 
 
 



  

 

 :להלן טבלת הזמנים
 

MEN 
 

WOMEN 

A Standard Event A Standard 

00:22.01 50 Freestyle 00:24.77 

00:48.57 100 Freestyle 00:54.38 

01:47.02 200 Freestyle 01:57.28 

03:46.78 400 Freestyle 04:07.90 

07:54.31 800 Freestyle 08:33.36 

15:00.99 1500 Freestyle 16:32.04 

00:53.85 100 Backstroke 01:00.25 

01:57.50 200 Backstroke 02:10.39 

00:59.93 100 Breaststroke 01:07.07 

02:10.35 200 Breaststroke 02:25.52 

00:51.96 100 Butterfly 00:57.92 

01:56.48 200 Butterfly 02:08.43 

01:59.67 200 Individual Medley 02:12.56 

04:15.84 400 Individual Medley 04:38.53 

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

המפרטים את ההתנהגות , Handbook-בובתנאים המופיעים , 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, לאור מגפת הקורונה במידה ותהיינה הגבלות נוספות
 

 


