
  

 

0202-0202קריטריונים לתחרויות מים פתוחים לנוער לעונת   

00-02.8.02סיישל , אליפות העולם לנוער  

00-02.7.02פריז , אליפות אירופה לנוער  

 (נ.ט)גביע קומן 
 *תנאי סף .א

 :ים שלהלןבמשח (אילת,12.4.21)בתחרות הקריטריונים חובה השתתפות  .1

  מ"ק 11 – 11-11גילאי 

  מ"ק 11 – 11-11גילאי 

  מ"ק 1 – 11-14גילאי 

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

 

 :02.8.02-00סיישל , אליפות העולם לנוער .ב

 :התנאים שלהלן 2-שחיינים אשר עמדו ב .1

 :באילת 12.4.21קטגוריות הגיל בתחרות הקריטריון שלוש אחת מבמקום הראשון סיימו ב 1.1

 11-11-  מ"ק 11במשחה 

 11-11-  מ"ק 11במשחה 

 11-14-  מ"ק 1במשחה 

 11בריכת ) 4' ותוצאה כמפורט בנספח בסעיף  11.1.21-עד ה 1.1.11-קבעו בתקופה שבין ה 1.2

 .חופשי 1111, חופשי 111, חופשי 411: באחד מהמשחים הבאים( 'מ

 

 :(21-22,27-22גילאי , נ.ט)וגביע קומן  02.7.02-00פריז , ערולנ אליפות אירופה .ג

 :התנאים שלהלן 2-שחיינים אשר עמדו ב .2

 :באילת 12.4.21שלוש קטגוריות הגיל בתחרות הקריטריון אחת מב 3-1במקומות  סיימו 2.1

 מ"ק 11במשחה  – 11-11 2.1.1

 מ"ק 11במשחה  – 11-11 2.1.2

 מ"ק 1במשחה  – 11-14 2.1.3

( 'מ 11בריכת ) 4תוצאה כמפורט בנספח בסעיף  11.1.21-עד ה 1.1.11-קבעו בתקופה שבין ה  2.2

 .חופשי 1111, חופשי 111, חופשי 411: באחד מהמשחים הבאים

 1.2ם לא עמד בתנאי הקבוע בסעיף ניתן יהיה לצרף לסגל שחיין שסיים במקום הראשון גם א 2.3

 .בהמלצת המאמן הלאומי ובאישור ועדת מים פתוחים

שחיין שסיים במקום השני על מנת למלא או לחזק את הרכב השליחים גם  ניתן יהיה לצרף לסגל 2.4

 .בהמלצת המאמן הלאומי ובאישור ועדת מים פתוחים 1.2ם לא עמד בתנאי הקבוע בסעיף א

 

  :יכלל .ד

 .לאומימאמן ההפ החלטת "הרכב השחיינים וסדר השוחים במשחי השליחים ייקבעו ע .1

תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד , הקריטריונים דלעילפ "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 הסגללגרוע שחיין מלהוסיף למאמן הלאומי הסמכות  .3



  

 

 :(2121בטבלת רודולף  11המבוססת על דרגה ) להלן טבלת הזמנים – 1.2' בנספח לסעיף  .4

` 

 11-14בנות  11-14בנים  11-11בנות  11-11בנים  11-11בנות  11-11בנים  משחה

 14:21.13 14:12.13 14:23.11 14:11.11 14:22.31 14:12.11 חופשי 411

 11:11.41 11:11.14 11:12.31 11:31.11 11:11.11 11:21.11 חופשי 111

 11:31.13 11:12.14 11:11.11 11:14.11 11:12.41 11:11.21 חופשי 1111

 

 

ייתכנו שינויים בקריטריון ובאופן בו ניתן יהיה לקבוע , לאור מגיפת הקורונה נוספותבמידה ותהיינה הגבלות 

 .אותו


