
  

 

 2023/4נת עול  מועמדות לאקדמיה/מרכז המצוינות הגשת  קריטריונים ל 

 

לקבלה למרכז המצוינות של איגוד השחייה במכון וינגייט לעונת  להלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך קביעת הקריטריונים  

. מרכז המצוינות לנוער מיועד לשחייניות בכיתה ח' ומעלה ולשחיינים בכיתה ט' ומעלה. מרכז המצוינות לבוגרים מיועד  2023/4

 . ומעלה )פירוט השנתונים בהמשך( 19מגיל ושחיינים ומעלה   18מגיל לשחייניות 

 

מצורף  ) מוזמנים למלא טופס פרטים אישיים )כפי שיפורט בהמשך( ם המשיגים את הקריטריון הנדרש  ושחייניות  שחייני  -

 .  (בלחיצה על הקישור 

מצאו מתאימים יוזמנו לאימוני התנסות לאורך השנה ויעברו מספר  ישי   אלו  ,ם שיגישו בקשהות והשחיינימבין כל השחייני -

   .מבחנים מנטליים ופיזיים 

יכולים להצטרף  (  18)מעל גיל בוגרים שחייניות ושחייני נוער יכולים להצטרף למרכז המצוינות בתחילת העונה בלבד,  -

   .נה להתאקלמות טובה יותר( עבתחילת ה רפות להצט  פות)עדי כל השנהצוינות לאורך המלמרכז 

ם שיוזמנו  ות והשחייניתתגבש הרשימה הסופית של השחייני  2023לאחר גביע האיגוד   -לקבוצת האקדמיה לנוער   -

  לאקדמיה בשנת הפעילות הבאה.

  , אלא רק מאפשרת לפנות לצורך מועמדות.המצוינותניסה למרכז  עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה כיובהר כי   -

אם    ,ם שלא עומדים בקריטריון הנוקשהות ושחייניינגייט יכול לפנות גם לשחייניו במקרים מיוחדים צוות מרכז המצוינות בו -

  יש זיהוי פוטנציאל מיוחד. 

אלא בהסתכלות רחבה של מספר גורמים. בנוסף,    ,אך ורק על פי תוצאותיהם  יצטרפו בקפידה ולא   ייבדקו המועמדים כל  -

  כל שנה מספר מצומצם של שחיינים.בלקבל  ניתן לקבוצות המרכז מכסה מוגדרת של מקומות ולכן 

  כשבוע לאחר גביע האיגוד. , 30.4.2023הוא   2023/4 עונת לאקדמיה ל הגשת מועמדותמועד אחרון ל  -

 

 תנאי הסף: 

 : פתוחיםה מים המרחקים והקבוצת 

ק"מ(,    10ק"מ או  5באילת )בשחייה במים פתוחים לקבוצת הגיל שלהם באליפות ישראל   2-1ם המגיעים בדירוג ות ושחיינישחייני 

  בבריכה קצרה( 31נקודות בבריכה ארוכה )או  29של  משוקלל בעלי ניקוד רודולף )בבריכה( של שני משחים אישיים בניקוד גם  ו

  לשני המשחים יחד. 

 

 : מרכז המצוינות לנוער )אקדמיה( 

 ( 2008/9)שנתון  14-15  ושחייניות בגיל ( 2007/8)שנתון   16-15גיל ב ים עבור שחיינ

חופשי(. את   200-ב 15-חופשי ו 100-ב  16שונים )לדוגמה ניקוד משחים  לפחות בשקלול שני 31השגת ניקוד רודולף של  •

 כלומר, בבריכה ארוכה ובמשחים אולימפיים.  –  ם בלבדיאולימפי הזמנים יש להשיג בתנאים  

גיל    של התייחסות לזמנים מאליפות חורף)במקרה שונים משחים   ודות לפחות בשקלול שני נק  34 השגת  -  בריכה קצרה ב •

  . (' וכו 15נחשבים גיל   14בנים בגיל השחיינים ייחשב לפי השנתון ולא לפי השנה הקלנדרית, כלומר, 

 

 ( 2007)שנתון  16 בגיל  ושחייניות ( 2006)שנתון  17עבור שחיינים בגיל 

. את הזמנים יש  נקודות במשחה בודד  17שונים, או לחילופין משחים  לפחות בשקלול שני 31השגת ניקוד רודולף של  •

 כלומר, בבריכה ארוכה ובמשחים אולימפיים.  –  ם בלבדיאולימפילהשיג בתנאים 

  נקודות במשחה בודד  19שונים, או לחילופין משחים   ודות לפחות בשקלול שני נק  34 השגת  -  בריכה קצרה ב •

 

  מרכז המצוינות לבוגרים: 

 +(2006ומעלה )שנתון   17 ושחייניות בגיל , +( 2005ומעלה )שנתון  18עבור שחיינים בגיל 

שאינו   נקודות במשחה 17 השגת או לחילופין נקודות במשחה בודד שהינו משחה אולימפי,  16השגת ניקוד רודולף של  •

 . אולימפי בבריכה ארוכה בלבד 

 

  מציאת זמן על פי ניקוד רודולוף - לחילופיןאו (.  הקלידו גיל, משחה ותוצאה) ניתן לחשב ניקוד רודולף בלינק הבא
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