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 אשר תיערך  2018/19הרכב הנבחרת לתחרות מסורתית זו תיקבע על פי הישגיהם באליפות ישראל חורף 

 , על פי המפתח הבא: ובתחרות זו בלבד 18.12.2029-62בימים 
 

 (.2004-2003)שנתונים  15-16( ובנים גילאי 2004-2005)שנתונים  14-15התחרות מיועדת לבנות גילאי  .1
   

יהא/תהא השחיין אשר יצטרף לנבחרת ע"פ  חופשי, גב, פרפר וחזה -בכל סגנון מ'  200או מ'  100-המנצח/ת ב .2
 .הניקוד הבינ"ל, קרי השחיין או השחיינית אשר ישיגו את הניקוד הגבוה יותר

  
  לעיל. 2מעורב אישי, ע"פ מפתח הניקוד הבינ"ל כפי שמפורט בסעיף  200/400המנצח/ת במשחי המעורב  .3

 
  , שוב ע"פ מפתח הניקוד הבינ"ל.1500/800או  400שחיין/ית מרחקים ארוכים בחתירה, מנצח/ת  .4

 
וספים בעלי במקרה של חפיפה במנצחים במשחים המעורב/מרחקים, אשר יצורף המנצח/ת ו/או השחיין/ית הנ .5

 הניקוד הבינ"ל הגבוה ביותר אחריהם.
 

לשיקולים שחייניות בהתאם  4שחיינים ועד  4עד הוסיף בקש ללמאמן המשימה תינתן האפשרות ל בנוסף, .6
  המקצועיים הבאים:

 תרומה לנבחרת הן במשחי השליחים והן במשחים אישיים אשר בהם לא היה שיבוץ משחים. •
ארוכת השנים, שלתחרות הרב אומות, היות וזו תחרות קבוצתית, אנו עושים את המשך המסורת  •

 מירב המאמצים לשלוח נבחרת מלאה.
 

בתנאי כי היו מדורגים באי אלו מהמשחים באחד משני המקומות הנ"ל יהא  ו/או השחייניות צירוף השחיינים
קבעו בתחרות גביע האיגוד קריטריון תינתן עדיפות לשחיינים ושחייניות אשר י הראשונים בניקוד הבינ"ל.

 למשימות הקיץ הבינ"ל.
 

תוצאות במשחי לשנה זו,  התוצאות יכולות להיקבע אך ורק במשחה אישי הכלול במסגרת אליפות ישראל חורף .7
 הזמנה לא תילקחנה בחשבון.

 
קביעת התוצאה לטובת דירוג השחיין במשחה שליחים תוכר לשחיין/ית הראשון בלבד רק במקרה של משחה  .8

 נוסף שלא היה במסגרת המשחים האישיים של השחיין/ית, עקב הגבלת השתתפות. 
 

. הודעה על הרכב את הרכבה הסופי של הנבחרת למשימה זויציג בפני הועדה המקצועית מאמן נבחרת הקדטים  .9
 לאחר סיומה של אליפות ישראל חורף. עשרה ימיםהנבחרת תצא לאגודות, לשחיינים ולשחייניות עד כ

 
לידיעת השחיינים, השחייניות, המאמנים והמאמנות למשימה זו נבהיר כי היות תחרות רב האומות מתקיימת  .10

ה ועליהם להמשיך בשגרת האימונים תום תחרות גביע האיגוד, חל איסור על השחיינים לצאת לפגר כשבוע לאחר
 אשר תביא אותם בכושר תחרותי מלא לתחרות הרב אומות.

 
שחיין/ית אשר הבטיחו את השתייכותם לנבחרת אך לא עמדו בקוד האתי ובכללי איגוד השחייה, יגרעו מן  .11

 לו לבוא בכל טענה ו/או דרישה לאיגוד השחייה או מי מטעמו.הנבחרת ולא יוכ
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