
  

 

 2019/2020לעונת בוגרים מים פתוחים  קריטריונים
 30-31.5.20תחרות קוואליפיקציה אולימפית, פוקאוקה, 

 20-24.5.20, בודפשט, אליפות אירופה
 
 תנאי סף .א

 עבור קביעת קריטריון למשחה במרחק זה. , אילת(8.3.20ק"מ ) 10חובה בסבב האירופאי השתתפות  .1
 , אילת( עבור קביעת קריטריון למשחה במרחק זה.6.3.20ק"מ ) 5השתתפות חובה באליפות ישראל  .2
 על שחייני הסגלים חובה להשתתף בכל מחנות האימון הרלוונטיים. .3
 תוחים.שחיינים השוחים בחו"ל מחויבים בדיווח חודשי שוטף למאמן הלאומי וליו"ר ועדת מים פ .4

 
 31.5.20-30תחרות קוואליפיקציה אולימפית, פוקאוקה, יפן,  .ב

 8.3.20-ק"מ ב 10שני השחיינים אשר סיימו במקום הראשון והשני בין הישראלים בסבב האירופאי  .1
 להלן: 3-ו 2לת בתנאי שעמדו בתנאים באי

, כולל , בניכוי שחיינים כפולים של מדינות )נספר שחיין אחד בלבד לכל מדינה10 –מינימום מיקום נדרש  .2
 .ישראל(

 .שניות מהמקום הראשון )ישראלי( 45מקום שני צריך לסיים עד  .3
 

 24.5.20-20ק"מ, בודפשט, הונגריה,  10 –אליפות אירופה  .ג
 8.3.20-ק"מ ב 10פאי שני השחיינים אשר סיימו במקום הראשון והשני בין הישראלים בסבב האירו .1

 להלן: 3-2באילת, בתנאי שעמדו בתנאים 
 .שניות מהמקום הראשון )ישראלי( 90מקום שני צריך לסיים עד  .2
במידה ולא נקבע הקריטריון לפי התנאים לעיל, ניתן יהיה לקבוע את הקריטריון באחד מהסבבים  .3

, בהתאם לתנאים 10.5.20 ועד 9.3.20העולמיים או האירופאים באם ויתקיימו וזאת בין התאריכים 

 .LENלפי , וזאת בתנאי שמסגרת זמנים זו תאפשר רישום לתחרות בסעיף ו'
 
 24.5.20-20ק"מ, בודפשט, הונגריה,  5 –אליפות אירופה  .ד

 .באילת 6.3.20-ק"מ ב 5השחיין אשר סיים במקום הראשון בין הישראלים באליפות ישראל  .1
 בהתאם לסעיף ז'. מהמקום הראשון )ישראלי(שניות  45מקום שני צריך לסיים עד  .2
במידה ולא נקבע הקריטריון לפי התנאים לעיל, ניתן יהיה לקבוע את הקריטריון באחד מהסבבים  .3

, בהתאם לתנאים 10.5.20ועד  9.3.20העולמיים או האירופאים באם ויתקיימו וזאת בין התאריכים 

 .LENם לתחרות לפי בסעיף ו', וזאת בתנאי שמסגרת זמנים זו תאפשר רישו
 
 24.5.20-20ק"מ, בודפשט, הונגריה,  25 –אליפות אירופה  .ה

כאשר ניתן יהיה לנסות ולקבוע את בתחרות גרנד פרי,  4-1באליפות צרפת או מקום  8-1מקום  .1
 להלן: 3-2בתנאי שעמד בתנאים הקריטריון בתחרות אחת בלבד באישור ועדת מים פתוחים, 

 חצי עליון בין המשתתפים. .2
 מדינות. 6-משתתפים מ 16ינימום מ .3
השחיין שישתתף בתחרות ייקבע ע"פ החלטת במידה ויהיה יותר משחיין אחד שיעשה את הקריטריון,  .4

 המאמן הלאומי.
  

 

 

 

 

 



  

 

 קביעת קריטריון בסבב עולמי או אירופאי: .ו

לאליפות כזו או אחרת, ניתן יהיה לקבוע את הקריטריון  ושחיינים שעשו קריטריון לא ייצאו במידה .1

ק"מ, באחד מהסבבים העולמיים או האירופאים באם ויתקיימו וזאת בין  5-ק"מ ו 10לאליפות אירופה 

לתנאים בסעיף זה, וזאת לאישור ועדת מים פתוחים ובהתאם , בהתאם 10.5.20ועד  9.3.20התאריכים 

 .LENשום לתחרות לפי בתנאי שמסגרת זמנים זו תאפשר רי

 בסבב אירופאי. 6-1בסבב עולמי או מקום  8-1מקום  .2

 שליש עליון בין המשתתפים. .3
 מדינות. 8-משתתפים מ 16מינימום  .4

 

 כללי: .ז
לאליפות במידה ולא נקבע קריטריון לפי כל הסעיפים לעיל ו/או השחיינים אשר קבעו את הקריטריון  .1

ים הבא אי המאמן הלאומי להמליץ על השחייניםאזי רש ,לאליפותלא ייצאו ק"מ  5-ק"מ ו 10אירופה 

  (..2. או ד.2ג.ביתר סעיפי הקריטריון ) ועמד אחריו באליפות ישראל, בתנאי שאלו
 השחיינים וסדר השוחים במשחה השליחים ייקבעו ע"פ החלטת המאמן הלאומי. .2
האתי של איגוד בחירת סגל נבחרת סופית תעשה ע"פ הקריטריונים דלעיל, תוך התחשבות בקוד  .3

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

 הספורטיבית המצופה מספורטאי נבחרת ישראל.
 לגרוע שחיין מהרשימה באישור ועדת מים פתוחים.להוסיף ולמאמן הלאומי הסמכות  .4


