
2024 מרץ עד 2023 מרץ לבוגרים פתוחים מים לסגלי קריטריונים

2024 מרץ עד 2023 מרץ ישראל נבחרת סגל

23 יולי פוקואוקה, פתוחים, במים העולם אליפות

24 פברואר דוחא, פתוחים, במים העולם אליפות

סף:1. תנאי

קריטריון.1. לקביעת הרלוונטיות בתחרויות חובה השתתפות

הרלוונטיים.2. והתחרויות האימונים מחנות בכל להשתתף חובה הסגלים שחייני על

.22024 מרץ עד 2023 מרץ ישראל- נבחרת סגל

הבא: הקריטריונים סדר לפי הנבחרת לסגל ייבחרו השחיינים

.1.2022 בשנת )בוגרים( הישגי ספורט של האולימפי לסגל שנכנסו שחיינים

אילת.2. 23 מרץ ק"מ, ל-10 ישראל באליפות 2-1 במקומות שיסיימו שחיינים

בהמלצת3. הישגית", "עתודה לסגל ו/או לבוגרים הישגי ספורט בסגלי להיכלל פוטנציאל בעלי נוספים שחיינים

מגדר. בכל 6 עד של פנוי מקום ובסיס ועל אילת 23 מרץ ק"מ, ל-10 ישראל באליפות הדירוג לפי הלאומי, המאמן

.32023 יולי ,יפן, פוקואוקה העולם- אליפות

הנבחרת את לייצג ייבחרו מגדר בכל שחיינים 4 עד

ק"מ1. 10 אולימפי- משחה

הבא: הקריטריונים סדר לפי הנבחרת את לייצג ייבחרו מגדר בכל שחיינים 2 עד

כמפורט1.1. יכולת להוכחת כפוף ,2022 בשנת )בוגרים( הישגי ספורט של האולימפי לסגל שנכנסו שחיינים

להלן-

הבאים: מהתנאים )לפחות( באחד עמידה

●2023 מרץ באילת- האירופי הסבב בתחרות הישראלים בין 1-2 במקומות לסיים

ה-1.6.23● עד למדינה( שחיינים 2 של חישוב )לפי FINA של עולמי בסבב 1-22 במקומות לסיים

ה-1.6.23● עד למדינה( שחיינים 2 של חישוב )לפי LEN של אירופי בסבב 1-16 במקומות לסיים

.2.1.2023 מרץ באילת- האירופי הסבב בתחרות הישראלים מבין הראשון במקום שיסיים מי



מי3.1. גם להיבחר יוכל ,)1.1( 3 סעיף לפי שנבחר שחיין אותו הוא )1.2( 3 סעיף לפי שנבחר השחיין אם

של דעתו שיקול לפי ,2023 מרץ באילת- האירופי הסבב בתחרות הישראלים מבין השני במקום שסיים

הלאומי. המאמן

ק"מ:2. 5 משחה

הבא: הקריטריונים סדר לפי הנבחרת את לייצג ייבחרו מגדר בכל שחיינים 2 עד

הנ"ל.1.2. המשחה את גם לשחות יהיה רשאי 3 )1.1( סעיף לפי ק"מ 10 למשחה קריטריון שיקבע מי

דעתו2.2. שיקול לפי -)2 סעיף )לפי הנבחרת נבחרת סגל מתוך ייבחרו פנוי מקום בסיס על נוספים שחיינים

הלאומי. המאמן של

שליחים:3.

הלאומי. המאמן החלטת ע"פ ייקבעו השליחים במשחה השוחים וסדר השחיינים הרכב

.42024 פברואר קטאר, דוחא, העולם- אליפות

הנבחרת את לייצג ייבחרו מגדר בכל שחיינים 4 עד

ק"מ1. 10 אולימפי- משחה

כמפורט1.1. יכולת להוכחת כפוף ,2022 בשנת )בוגרים( הישגי ספורט של האולימפי לסגל שנכנסו שחיינים

להלן-

הבאים: מהתנאים )לפחות( באחד עמידה

●2023 מרץ באילת- האירופי הסבב בתחרות הישראלים בין 1-2 במקומות לסיים

ה-1.6.23● עד למדינה( שחיינים 2 של חישוב )לפי FINA של עולמי בסבב 1-22 במקומות לסיים

ה-1.6.23● עד למדינה( שחיינים 2 של חישוב )לפי LEN של אירופי בסבב 1-16 במקומות לסיים

.2.12023 דצמבר באילת- העולמי הסבב בתחרות הישראלים מבין הראשון במקום שיסיים מי

מי3.1. גם להיבחר יוכל ,)1.1( 4 סעיף לפי שנבחר שחיין אותו הוא )1.2( 4 סעיף לפי שנבחר השחיין אם

דעתו שיקול לפי ,2023 דצמבר באילת- העולמי הסבב בתחרות הישראלים מבין השני במקום שסיים

הלאומי. המאמן של

ק"מ:2. 25 ו- 5 משחי

הבא: הקריטריונים סדר לפי הנבחרת את לייצג ייבחרו מגדר בכל שחיינים 4 עד

הנ"ל.1.2. מהמשחים אחד גם לשחות יהיה רשאי )1.1( 4 סעיף לפי ק"מ 10 למשחה קריטריון שיקבע מי

דעתו2.2. שיקול לפי -)2 סעיף )לפי הנבחרת נבחרת סגל מתוך ייבחרו פנוי מקום בסיס על נוספים שחיינים

הלאומי. המאמן של



שליחים:3.

הלאומי. המאמן החלטת ע"פ ייקבעו השליחים במשחה השוחים וסדר השחיינים הרכב

כללי:5.

השחייה,1. איגוד של האתי בקוד התחשבות תוך דלעיל, הקריטריונים לפי תעשה סופית נבחרת סגל בחירת
ישראל. נבחרת מספורטאי המצופה הספורטיבית ההתנהגות את המפרט

פתוחים.2. מים ועדת באישור מהסגל שחיין ולגרוע להוסיף הסמכות הלאומי למאמן

***
ייתכנו הקורונה, מגיפת לאור כלשהן הגבלות שתהיינה ו/או עברו שנים לעומת התחרויות בתוכניות שינויי ויהיו במידה

אותו לקבוע יהיה ניתן בו ובאופן בקריטריון שינויים
***


