
 

 

 

 
 מים פתוחים – 9201תחרויות עונת קריטריונים ל

 
 !חובהק"מ הינה  10ל  באילת השתתפות באליפות ישראל ( 19ועד  17)עד  לשחיינים הבוגרים ולנוער

(לאליפות 15ולשחייני הקדטים )עד  ק' 5ם בוגרים הרוצים להתמודד על מקום בנבחרת לאליפות עולם למרחק לשחייני
  !חובהק"מ הינה  5למרחק  באילת השתתפות באליפות ישראל (16ועד  15אירופה וקומן )עד 

המימון  - ם ולמשימות שאליהם הם מיועדיםלגיל יםכמו כן, חובת שחייני הסגלים להשתתף בכל מחנות האימון הרלוונטי
  -למחנות הינו ע"ח האיגוד

 
חודשים על מצב כושרם באימונים ותוצאות תחרויות  2בדיווח שוטף אחת לשחיינים השוחים בחו"ל מחויבים 
 .רישמיות בבריכה ובתחרויות מים פתוחים

 
 

 (16/06/19)מועד אחרון להשגת קריטריון  -9201בוגרים  עולםקריטריון לאליפות 
 בחודש יולי בדרום קוריאההאליפות תתקיים 

קריטריון  השתייכות ותחרות דירוג
 מיקום

 הערה

 מתן רודיטי)הבטיח את השתתפותו(  השתייכות לסגל ספורט הישגי 1

**בתנאי שעמדו ברף זמנים .מקום  1-2 19אליפות ישראל אילת מרץ  2
שניות  30שני צריכים לסיים עד 

 5אחרי השחיין הישראלי הראשון ב 
 ק"מ. 10-שניות ב 45ק"מ ועד 

ק"מ נותר מקום אחד  10בבנים 
 רודיטי קבע את הקריטריון()מתן 

 
 

 ראה תנאים*** 1-12 סבב עולמי )על בסיס מקום פנוי( 3

 ראה תנאים*** 1-8 סבב אירופאי)על בסיס מקום פנוי( 4

 ראה תנאים*** 1-8 ק"מ בלבד 25גרנד פרי עולמי עבור  5

 
 ק"מ חייב לקבוע קריטריון למשחה זה בהתאם לתנאים  25שחיין הרוצה להשתתף ב

 המצורפים בהמשך.
 

 (.תחרויות הגרנד פריק'  25לשחיין יכול לקבוע קריטריון רק למרחק אותו שחה בתחרות ) למעט 
 .2019מחויבים להוכיח יכולת ב 2018שחיינים שהשיגו את הקריטריון בשנת 

 
 )לפי חוקי פינ"א(בוגרים 2019 אולימפיאדת טוקיולהשתתפות ישיר קריטריון 

 2019 אליפות עולם בוגרים
 

 1-10מקום 

 
 קריטריון ישיר להשתתפות בתחרות הזדמנות אחרונה )במידה ולא נקבע קריטריון אולימפי ( לטוקיו 

 )לפי חוקי פינ"א(2020ולאליפות אירופה בוגרים 

  

 2019 אליפות עולם בוגרים
 

.למען הסר ספק שחיין שקבע  11-16מקום 
קריטריון אולימפי מבטיח את מקומו גם באליפות 

 אירופה
ק' הקריטריון יקבל תוקף רק במידה והיו  25ב

 בחצי העליון
 

האחרונה ואליפות אירופה בוגרים ניתן יהיה בכול מקרה שלא יהיו שחיינים שיבטיחו את מקומם לתחרות ההזדמנות 
 2020לקבוע קריטריון לתחרויות אלו באליפות ישראל 



 

 

 
 
 
 הקריטריון יקבל תוקף רק אם עמדו בקריטריון  -שחיינים שקבעו קריטריון מיקום  2019אליפות ישראל אילת  .1

 הזמנים המצורף

 

 לבוגרים והפרש מהישראלי הראשון לשחיין שני רף זמנים**
 זמן בנות זמן בנים מרחק

 ש' 1:52 ק"מ 10
 שניות 45הפרש 

 ש' 2:04
 שניות 45הפרש 

 ד' 57 ק"מ 5
 שניות 30הפרש 

 ד' 62
 שניות 30הפרש 

 ק"מ 25
לא באילת 
 רק בעולם

 ש' 5.20
 דקות 2הפרש 

 

 ש' 6
 דקות 2הפרש  

  
 לפי קו מנחה:  יקבעו על ידי המאמן הלאומיהשחיינים וסדר השוחים   -למשחי השליחים 

 בריכה ארוכה ,שיקולים טקטיים והתרשמות ממצב כושרם בתקופת התחרות.1500תוצאותיהם ב 
 שחיינים שקבעו קריטריון לאותו המרחק התחרותי. 2במידה ויהיו יותר מ  – סדר עדיפויות .2

 
 נכון להיום מתן רודיטי -שחיין שנמנה על סגל ספורט הישגי )לא נוער( .א

 באליפות ישראלמיקום גבוה יותר   קבעשחיין ש .ב

 סבב עולמי .ג

 סבב אירופאי .ד

. השתתפו ג. היה בשליש העליון.  ב. מיקום לפי הטבלה למעלה. אתנאים להשגת קריטריון בתחרויות סבב:  ***

 בגרנד פרי(. 18מתחרים)20. השתתפו לפחות דבגרנד פרי(.  4מדינות ) 5לפחות 

ובתנאי  1-10ק"מ ניתן להשיג באליפות צרפת או גרמניה מקום  25קריטריון לאליפות עולם  .3

 ובתנאי שהיה בחצי עליון. 1-8שהיה בחצי העליון. כמו כן בתחרות גרנד פרי מקום 

 שחיין חייב להופיע לתחרות מטרה בהכנה מלאה. .4

 השתתפות בתחרויות הכנה ובקרה בארץ ובחו"ל . .5

 תחרויות בינל"א. 2מי שקבע קריטריון לאליפות עולם יהיה זכאי ל .א
ק' ולא נכלל בנבחרת  5ו 10במרחקים  1-4שחיין שסיים באליפות ישראל באילת מקום  .ב

 ופה יהיה זכאי לתחרות בינל"א אחת.לאליפות איר

 מי שקבע קריטריון לאליפות אירופה נוער יהיה זכאי לתחרות בינל"א אחת. .ג
 קריטריון לאליפות אירופה נוער .6

באליפות ישראל  1-2מקום  17ועד גיל   19בשלושת קטגוריות הגיל : עד  1-2מקום  •

 ק' . 10

 ק'. 5באליפות ישראל  1-2מקום  15עד  •

יין שלישי המותר בתקנון התחרות על פי המלצת המאמן הלאומי לגבי צרוף שח •

 ואישור הוועדה.

 שחיינים קבעו קריטריון 3א. סדר עדיפויות במקרה שיותר מ .7
 2019מי שקבע מיקום טוב יותר באליפות ישראל אילת 

ריטריון קקריטריונים לאליפויות אירופה נוער יהיו בתוקף רק במידה והשחיינים עמדו גם ב .8

 . זמנים על פי הטבלה המצורפת

ק'. בהמלצת  10ב 16הראשונים עד גיל  2ק ו5ב 15הראשונים עד גיל  2 –קריטריונים לקומן  .9

 מהמאמן הלאומי ובאישור וועדת המים הפתוחים ניתן יהיה לצרף שחיין שלישי לתחרות.
 הערות :

    
 
 



 

 

 
 

 שים ונערות.  כל מה שנכתב ונאמר לעיל בלשון זכר תופס גם לגבי נ
 

 ההשתתפות בתחרויות מותנית בתקציב שיינתן לענף.
         

י הנבחרות באישור סגללהוסיף או לגרוע שחיין מ לשנות רשאיהמאמן הלאומי 
 .הפתוחים-המים ועדת

 
 הדק 1פלוס  16ו  15 לקומן גילאי טבלת רף זמנים לנוער)עדיפות לתוצאה הטובה יותר(

בנים/ 
 גיל

 זמנים מרחק בנות /גיל זמנים מרחק

 דקות 71 5000 14 דקות 65 5000 14

 דקות 69 5000 15 דקות 63 5000 15

16 
 

5000 
7500 

10000 

   דקות 64
 ש' 1.25
2.07 

16 5000 
7500 

10000 

 דקות 70
 ש' 1.34
2.13 

17 7500 
10000 

 ש' 1.23
2.05 

17 7500 
10000 

 ש' 1.32
2.11 

 ש' 2.08 10000 18 ש' 2.02 10000 18

 ש' 2.05 10000 19 ש' 1.59 10000 19

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


