
  

 

 2020, נוער וקדטיםאומות ל-ות רבויקריטריונים לתחר
 

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

 השחייה:

 

  (2002/3)שנתונים  71-81( ובנים גילאי 403/20)שנתונים  61-71מיועדת לבנות גילאי  נוערתחרות רב אומות 

  (.2004/5)שנתונים  51-61( ובנים גילאי 2005/6)שנתונים  14-15 מיועדת לבנות גילאי קדטיםתחרות רב אומות 

  ובתחרות זו בלבד 28.12.2019-25אשר תיערך בימים  2019/20את הקריטריון ניתן לקבוע באליפות ישראל חורף. 

 

 משחים אישיים

 הקריטריונים הבא: השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר

 רשאי לייצג את הנבחרת רק שחיין אחד "בתוך התחרות". .1

ע"פ הניקוד הבינ"ל, קרי השחיין או השחיינית אשר מ' חופשי עבור תחרות הנוער בלבד,  50-המנצח/ת ב .2

 את הניקוד הגבוה יותר.ישיגו 

חופשי, גב, פרפר וחזה יהא/תהא השחיין אשר יצטרף לנבחרת  – מ' בכל סגנון 200 אומ'  100-המנצח/ת ב .3

 את הניקוד הגבוה יותר.ע"פ הניקוד הבינ"ל, קרי השחיין או השחיינית אשר ישיגו 

יהא/תהא השחיין אשר יצטרף לנבחרת ע"פ הניקוד הבינ"ל, , מ' מעורב אישי 400 או 200המנצח/ת במשחי  .4

 את הניקוד הגבוה יותר.קרי השחיין או השחיינית אשר ישיגו 

יהא/תהא השחיין אשר יצטרף לנבחרת ע"פ הניקוד הבינ"ל, קרי , מ' 1500-ו 800או  400 המנצח/ת במשחי .5

 את הניקוד הגבוה יותר.השחיין או השחיינית אשר ישיגו 

ו/או השחיין/ית הנוספים בעלי במקרה של חפיפה במנצחים במשחי המעורב/מרחקים, ת/יצורף המנצח/ת  .6

 הניקוד הבינ"ל הגבוה ביותר אחריהם.

שחייניות בהתאם לשיקול דעתו  3שחיינים ועד  3בנוסף, למאמן המשימה תינתן האפשרות להוסיף עד  .7

  ולשיקולים המקצועיים הבאים:

 .תרומה לנבחרת הן במשחי השליחים והן במשחים אישיים אשר בהם לא היה שיבוץ משחים 

 הקבוצתית. תחרות הרב אומותב מסורת ארוכת השניםלהמשך מאמץ לשלוח נבחרת בסגל מלא וזאת ב 

בתנאי כי היו מדורגים באי אלו מהמשחים באחד משני צירוף השחיינים ו/או השחייניות הנ"ל יהא 

 .בניקוד הבינ"להמקומות הראשונים 

יפות ישראל חורף לשנה זו, תוצאות הכלול במסגרת אל במשחה אישיהתוצאות יכולות להיקבע אך ורק  .8

 במשחי הזמנה לא תילקחנה בחשבון.

קביעת התוצאה במשחה שליחים תוכר אך ורק לשחיין/ית הראשון במשחה ורק באם לא לקח חלק באותו  .9
 משחה אישי באותה התחרות, שכן אז תוצאתו במשחה האישי היא זו הקובעת לטובת דירוגו. 

ומאמן נבחרת הקדטים יחדיו, ייקבעו את הרכבה  נבחרות הנוערמנהל וועדה המקצועית של איגוד השחייה, ה .10

הסופי של הנבחרת למשימה זו. הודעה על הרכב הנבחרת תצא לאגודות, לשחיינים ולשחייניות עד כשבוע 

 לאחר סיומה של אליפות ישראל חורף.

 

קרי מתוך סגל השחייניות והשחיינים אשר קבעו את  הרכב משחי השליחים ייקבע מתוך סגל הנבחרת,

 הקריטריון האישי לעיל.

 

והשתתפות במשחה כזה או אחר תהיה לפי  נוער וקדטיםתחרויות רב אומות בחירת סגל נבחרת סופית ל

-הקריטריונים הכתובים לעיל, תוך התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה, ובתנאים המופיעים ב

Handbookם את ההתנהגות הספורטיבית אשר מצופה מספורטאי נבחרת ישראל., המפרטי 


