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 *תנאי סף 5א

 .מ"ק 11-במשחה ל (אילת,12.4.21)בתחרות הקריטריונים חובה השתתפות  .1

 .על שחייני הסגלים חובה להשתתף בכל מחנות האימון הרלוונטיים .2

 .ר ועדת מים פתוחים"ל מחויבים בדיווח חודשי שוטף למאמן הלאומי וליו"שחיינים השוחים בחו .3

 

 15.5023-02, יפן, אוקהופוק, תחרות קוואליפיקציה אולימפית 5ב

כפי ) 0.3.21-הקווליפיקציה בסבב אירופה באילת בהשחיינים אשר קבעו את הקריטריון לתחרות  .1

, 31.4.21-עד ה 1.12.21-בתקופה שבין ה, יהיה עליהם לאשרר את הקריטריון( שפורסם לפני התחרות

 :הדרכים הבאות תיבאחת מש

 מעל קריטריון  2%תוצאה בטווח של עד  תעיקבB  שלFINA  2121למשחקים האולימפיים טוקיו 

 .כמפורט בנספח, חופשי 1011, חופשי 011, חופשי 411: באחד מהמשחים הבאים

בתחרות הקריטריונים מ "ק 11-סיים באחד משני המקומות הראשונים מבין הישראלים במשחה לל .2

 .12.4.21באילת 

 

 :קביעת קריטריון בבריכה/טבלת זמנים לאשרור :נספח

 

 נשים גברים משחה

 4:20.45 3:58.25 חופשי 411

 8:59.34 8:18.31 חופשי 011

 17:22.24 15:46.58 חופשי 1011

 

 15.5011-10, הונגריה, בודפשט–אליפות אירופה  5ג

 :אשחיינים יבחר באופן הבא ולפי סדר העדיפויות הבסגל ה .1

 .2121מאי  – לתחרות קוואליפיקציה האולימפית שחייני הסגל .1.1

 .12.4.21מ בתחרות הקריטריונים באילת "ק 11-המנצח בין הישראלים במשחה ל .1.2

 נמנה  12.4.21מ בתחרות הקריטריונים באילת "ק 11-במידה והמנצח בין הישראלים במשחה ל .1.3

 הבא השחיין ניתן יהיה לצרף לסגל את , 2121מאי  –תחרות הקוואליפיקציה האולימפית  על סגל     

 .בהמלצת המאמן הלאומי ובאישור ועדת מים פתוחים ,אחריו     

 מ "ק 11-בין הישראלים במשחה ל 3-1שסיימו במקומות  וכפוף למקום פנוישחיינים  3עד  .1.4

 שניות מהישראלי  01רק במידה וסיימו עד  3-2מקומות ) 2121בתחרות הקריטריונים במרץ      

 מ בתחרות הקריטריונים "ק 11-המקומות הראשונים במשחה ל 0בתנאי שגם סיימו בין ( הראשון     

 .12.4.21באילת      

 



  

 

 מ בתחרות הקריטריונים "ק 0-לבין הישראלים במשחה  1-3שחיינים שסיימו במקומות  3עד  .1.0

 שגם בתנאי  (שניות מהישראלי הראשון 40רק במידה וסיימו עד  2-3מקומות ) 2121במרץ      

 .12.4.21באילת מ בתחרות הקריטריונים "ק 11-המקומות הראשונים במשחה ל 0בין  מוסיי     

י הסגל למשחים השונים באליפות אירופה יעשה בהתאם להמלצתו המקצועית של המאמן שיבוץ שחיינ .2

 הסגללשחייני  כאשר, 1בהתחשב בסדר העדיפויות המצוין בסעיף  ובאישור ועדת מים פתוחים הלאומי

 0-צם מבין משחי התינתן האפשרות לבחור את שיבו 2121מאי  – לתחרות קוואליפיקציה האולימפית

 .מ"ק 11-וה

 

 :כללי 5ד

 .פ החלטת המאמן הלאומי"השחיינים וסדר השוחים במשחה השליחים ייקבעו עהרכב  .1

תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד , פ הקריטריונים דלעיל"בחירת סגל נבחרת סופית תעשה ע .2

המפרטים את ההתנהגות , של איגוד השחייה בישראל Handbook-ובתנאים המופיעים ב, השחייה

 .הספורטיבית המצופה מספורטאי נבחרת ישראל

 .באישור ועדת מים פתוחים סגללגרוע שחיין מהלהוסיף ולמאמן הלאומי הסמכות  .3

 

 5אלא רק לקביעתו מחדש, תנאי הסף אינם רלוונטיים לאשרור הקריטריון לתחרות הקווליפיקציה*

 

ייתכנו שינויים בקריטריון ובאופן בו ניתן יהיה לקבוע , לאור מגיפת הקורונה נוספותגבלות במידה ותהיינה ה

 5אותו


