
  

 

 לאליפות אירופה לנוער קריטריון

  8-12.7.2020 ,אברדין, סקוטלנד
 

להלן מדיניות תהליך הבחירה, כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י הוועדה המקצועית של איגוד 

 השחייה:

 

  מטר בלבד בתחרות המוכרת ע"י  50את הקריטריון ניתן לקבוע בבריכתFINA. 

  במסמך זה. 3את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות המפורטות בסעיף 
 

 משחים אישיים

 השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים הבא:

 הקריטריון במשחה אישי ייקבע כך: .1

 בשתי אליפויות אירופה לנוער האחרונותבמוקדמות  12במשחים אולימפיים לפי ממוצע תוצאות מקום  .א

 .(2019וקאזאן  2018)הלסינקי 

 במוקדמות וללא הקלות בגילאים הצעירים. 8מקום  ות תוצאממוצע במשחים לא אולימפיים לפי  .ב

 בלבד: ולימפייםהקלות לשחיינים צעירים במשחים א .2

 0.5%הקלה של  – 2004/5/6 תשחייניות ילידו .א

 0.5%הקלה של  – 2003/4/5 שחיינים ילידי .ב

 את הקריטריון ניתן לקבוע בתחרויות הבאות בלבד: .3

 5.4.2020-4 – אומות-רב או 21.3.2020-20 – תחרות הבקרה .א

 אומות אינם יכולים לקבוע את הקריטריון בתחרות הבקרה(.-)שחייני הנבחרת לתחרות הרב

 22-25.4.2020 – גביע האיגוד .ב

 שאים לייצג את הנבחרת עד ארבעה שחיינים בכל משחה אשר עומדים בקריטריון.ר .4

במידה ויותר מארבעה שחיינים יקבעו את זמן הקריטריון במשחה אחד, תילקחנה ארבע התוצאות המהירות  .5

 ובהתאם לכתוב בו. לעיל 3בסעיף  ביותר מהתחרויות המצוינות

ם לייצג את הנבחרת עד שלושה שחיינים בכל משחה, ובהתאם לכך תילקחנה מ' רשאי 1,500-ו 800במשחי  .6

  ובהתאם לכתוב בו. לעיל 3שלוש התוצאות המהירות ביותר מהתחרויות המצוינות בסעיף 

שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת לאליפות ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי שיקול דעתו  .7

 רת הנוער.של המאמן הראשי של נבח

קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות )לא במשחה הזמנה או  .8

 חלקי משחה(.

ע באחד מהם יכול להשתתף בתחרות, ייקבמידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק  .9

 בתחרות גביע האיגוד בחודש אפריל. SWIM OFFמשחה 

 

 שליחיםמשחי 

בלבד  2019במוקדמות אליפות אירופה לנוער, קאזאן  8למשחה שליחים אולימפי ייקבע לפי מקום קריטריון  .1

 ובתנאי ש:

)תוצאה בחילוף שליחים )פליי( לעיל 3מופיעות בסעיף סכום התוצאות של ארבעת השחיינים בתחרויות ה .א

 האחרונה כאמור(.באליפות אירופה  8שניות(, עדיף מתוצאה זו )מקום  0.7+

ואחד מארבעת השחיינים המהירים לא יכול/ה לקחת חלק במשחה השליחים )לשיקולו של במידה  .ב

המאמן הראשי של הנבחרת(, יילקח השחיין עם התוצאה החמישית בטיבה וכך הלאה ובתנאי שקבוצת 

 השליחים עומדת בקריטריון )סעיף א'(.



  

 

והרכב קבוצת השליחים ייקבע ע"י שחייני הנבחרת שקבעו  לא ייקבע קריטריוןבמשחה שליחים לא אולימפי  .2

 קריטריון אישי או במשחה שליחים אולימפי, וזה ייקבע ע"פ החלטת המאמן הראשי של נבחרת הנוער.

 

בחירת סגל נבחרת סופית לאליפות אירופה לנוער והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי הקריטריונים 

, Handbook-קוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים בהכתובים לעיל, תוך התחשבות ב

 המפרטים את ההתנהגות הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל.

 

 האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

 

 2020קריטריון אליפות אירופה לנוער  –מינימום זמני 

 

 בנים
 2002ילידי 

 בנים
 המשחה 2003/4/5ילידי 

 בנות
 2003ילידות 

 בנות
 2004/5/6ילידות 

 0:26.32 0:26.19 חופשי 50 0:23.49 0:23.37

 0:56.78 0:56.50 חופשי 100 0:50.98 0:50.73

 2:03.38 2:02.77 חופשי 200 1:52.48 1:51.92

 4:20.02 4:18.73 חופשי 400 3:55.71 3:54.54

 8:55.57 8:52.91 חופשי 800 8:13.35 8:10.90

 17:00.47 16:55.39 חופשי 1500 15:41.15 15:36.47

 0:29.28 0:29.13 גב 50 0:26.21 0:26.08

 1:03.70 1:03.38 גב 100 0:56.55 0:56.27

 2:16.74 2:16.06 גב 200 2:03.09 2:02.48

 0:32.38 0:32.22 חזה 50 0:28.79 0:28.65

 1:11.01 1:10.66 חזה 100 1:03.89 1:03.57

 2:32.23 2:31.47 חזה 200 2:18.31 2:17.62

 0:27.67 0:27.53 פרפר 50 0:24.45 0:24.33

 1:01.48 1:01.17 פרפר 100 0:54.46 0:54.19

 2:16.36 2:15.68 פרפר 200 2:02.85 2:02.24

 2:19.33 2:18.64 מעורב אישי 200 2:05.44 2:04.82

 4:55.67 4:54.20 אישי מעורב 400 4:29.20 4:27.86

 


