
  

 

 2022עולם בבריכות קצרות ת קריטריונים לאליפו
 13-18.12.22 אוסטרליה ,מלבורן

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

 ההישגית של איגוד השחייה בישראל: 
 
 תנאי סף:  .א

 . FINAמטר בלבד בתחרות המוכרת ע"י  50את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכת  .1

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

 

 .כללי: . ב
קיץ,  נוער, אליפות ישראל לאליפות אירופה אליפות העולם בוגרים, שחיינים שקבעו בתחרויות הקיץ ) .1

לאליפות או קריטריון "כל השנה"(  A) קאט  מהקריטריון האישיתוצאה הטובה    ,אליפות אירופה בוגרים(
 . 2023העולם בפוקואוקה, יפן 

( Wild-cards'כרטיסים חופשיים' ) 2המאמן הראשי יחד עם יועץ העל של איגוד השחייה יכולים לצרף עד  .2

 לפי שיקול דעתם. 

 

 משחים אישיים:  . ג

 לפי סדר הקריטריונים הבא:השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת 

 את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות בלבד: .1

 . 5-10.7.22 -(רומניה, אוטופניאליפות אירופה לנוער ) •

 . 26-30.7.22 -)נתניה, ישראל( 2022קיץ אליפות ישראל  •

 . 18-25.6.22 –( הונגריה, בודפשט) אליפות העולם בוגרים  •

 .11-17.8.22 -(איטליה ,רומא) אליפות אירופה בוגרים •

עד   .2 הנבחרת  את  לייצג  מ  שנירשאים  ויותר  במידה  בקריטריון.  עומדים  אשר  משחה  בכל    שני שחיינים 

יילקחו   משחה,  באותו  הקריטריון  את  יקבעו  מהתחרויות   שתישחיינים  ביותר  המהירות  התוצאות 

 המאושרות.

שחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים ל .3

 דעתו של מאמן המשימה.

קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות )לא במשחה הזמנה   .4

 או בחלקי משחה(.

 

 משחי שליחים:  .ד

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 הזמנים:להלן טבלת 
 

 נשים  גברים 

 "כל השנה " A משחה  A "השנה  כל "

 00:24.79 00:25.04 חופשי  50 00:22.12 00:21.90

 00:53.71 00:54.25 חופשי  100 00:48.51 00:48.02

 01:57.47 01:58.66 חופשי  200 01:47.06 01:45.99

 04:08.06 04:10.57 חופשי  400 03:48.15 03:45.87

 08:32.72 08:37.90 חופשי  800 07:53.11 07:48.38

 16:19.67 16:29.57 חופשי  1500 15:04.64 14:55.59

   00:27.94 גב  50 00:24.91  

 00:59.98 01:00.59 גב  100 00:54.03 00:53.49

 02:09.77 02:11.08 גב  200 01:58.07 01:56.89

   00:30.71 חזה  50 00:27.06  

 01:06.68 01:07.35 חזה  100 00:59.75 00:59.15

 02:24.45 02:25.91 חזה  200 02:10.32 02:09.02

   00:26.06 פרפר  50 00:23.29  

 00:57.75 00:58.33 פרפר  100 00:51.96 00:51.44

 02:07.92 02:09.21 פרפר  200 01:56.71 01:55.54

 02:11.65 02:12.98 מ"א  200 01:59.53 01:58.33

 04:40.23 04:43.06 מ"א  400 04:17.48 04:14.91

 
 

 
 

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

למאמן המשימה הסמכות לגרוע שחיין מהרשימה . מספורטאי נבחרת ישראלהספורטיבית אשר מצופה 
 באישור הוועדה המקצועית.

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

 
 


