
  

 

 2020-2019סגל "מורחב" נוער וקדטים 
 

 לכבוד,
 .מאמני השחייה בישראלמאמנות ו

 
 כללי

 
 שלום לכולם!

 השנה איגוד השחייה יצא בפרויקט חדש, בניית סגל מורחב ומאוחד , בפעילות שנתית לגילאי הנוער והקדטים.
מטרת הסגל הינה לייצר עתודת שחיינים ושחייניות בגילאים הללו, רחבה וגדולה, העומדת בסטנדרטים המקצועיים 

בענף את השחייניות והשחיינים ע"י יצירת הראשוניים כפי שנקבעו ואושרו, וכל זאת בכדי להעשיר, לקדם ולשמר את 
 מסגרת לאומית תומכת ככל הניתן.

 
פת שחייה" משותפת ואחידה ככל שניתן, על כן, במהלך השבועות הקרובים יופצו בין האגודות ברצוננו לשאוף ולהגיע ל"ש

מספר טסטים )הן במים והן ביבש( עם מועדים לביצועם, וחובת שליחת תוצאותיהם לאיגוד, ריכוז התוצאות יאפשר 
ת מבט רחבה ומעמיקה לגבי יצירת בסיס נתונים רחב ככל הניתן, להפיצו בקרב כלל המאמנים ולאפשר לכולנו נקוד

 יכולותיהם של השחייניות והשחיינים בחתך אופקי לכלל האגודות.
 

 הקריטריונים
 

השחיינים והשחייניות אשר מוזמנים לשלושת המחנות הראשונים נבחרו בהתאם לתוצאותיהם באליפויות הקיץ, וע"פ 
 תוצאות אלו בלבד.

 .2020הגילאים מתייחסים לשנתון 
 

 :בנים
 נקודות בינ"ל ומעלה. 700 -18גיל 
 נקודות בינ"ל ומעלה. 680 -17גיל 

     מן הקריטריון לגביע "קומן" כפי שאושר ע"י הוועדה המקצועית.    2.5%מרחק של  -15-16גילאי 
 

 :בנות
 .ומעלהבינ"ל נקודות  660 -16-17גילאי 
 בינ"ל ומעלה. נקודות 640 -15גילאי 
 הקריטריון לגביע "קומן" כפי שאושר ע"י הוועדה המקצועית.מן  3%מרחק של  -13-14גילאי 

 
 כניסה וניפוי מן הסגל

 המחנות הראשונים מוזמנים השחיינים והשחייניות אשר מצויים ברשימה להלן. נילש
המצוין לעיל למחנות הבאים, באם יהיה צורך בשינויים, יוזמנו השחיינים והשחייניות בהתאם ואם יעמדו בקריטריון 

 נתניה. אליפותות בתחר
בקוד האתי ושחיין או שחייניות ינופו מהסגל באם לא יעמדו בכללי ההתנהגות כפי שיוסברו ויפורטו במחנה הראשון, 

 איגוד השחייה.לחברי וחברות נבחרת 
 *מאמן/ת אשר להם שחיין או שחיינית אשר עומדים בקריטריונים ואינם נמצאים ברשימה, מוזמנים לפנות לח"מ*.

 
 תאריכי המחנות

7.12.19 ,31.1-1.2.2020 ,28-29.2.2020 ,27-28.3.2020. 
 לאחר מועדים אלו, יתקיימו מחנות אימונים לשחיינים ולשחייניות אשר קבעו את הקריטריונים לתחרויות הקיץ הבינ"ל.

 תאריכי המחנות יכול וישתנו במהלך השנה.
 חנה.תוכנית המחנות תפורסם בסמוך לקיומו של כל מחנה ומ

  
 בכבוד רב

  
 עידו אפל עו"ד

 .מנהל תוכנית הנבחרות הצעירות
 

 השחיינים המוזמנים



  

 

 
 אגודה שם

 פ.מ רעות יעקובי יפתח
 מכבי חיפה מראענה אדם

 הפועל בת ים כהן זיו
 מכבי ראשון לציון טל אור

 דולפין נתניה מולצ'נוב יונתן
 הוד השרון ליסנינסקי רון
 חיפהמכבי  עמית יעקובי 

 בני הרצליה איתן בן שטרית
 גליל עליון אביתר לוי

 בני הרצליה אור חורב לוי
 מכבי נהריה וולקוב דניאל

 אולימפ נתניה מושקוביץ אדם
 אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב
 הפועל בת ים איתי דיזינגוף
 הפועל בת ים מאור גורלניק

 הפועל פתח תקווה ניר חי
 וייסגלמכבי  שוקר איתי

 קריית אונו ענבר דנציגר
 מכבי שוהם יואב רומנו

 בית שמש סמירנוב רפאל
 מכבי שוהם פסי אריאל

 כפר המכביה לווי ג'ואי
 הפועל בת ים ים בכר

 אולימפ נתניה קאטבי מרטין
 הפועל ירושלים גליבינסקי אלכסיי
 הוד השרון קריציבסקי דניאל

 מכבי חיפה וורונוב אנדריי
 מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג

 
 

 השחייניות המוזמנות
 

 אגודה שם
 הפועל בת ים בקי פודזנר

 הפועל בת ים דריה גולובטי
 הפועל בת ים רומי חביב

 הפועל בת ים אלכסיה סבשצ'ינסקי
 הפועל בת ים אופיר רכאח

 הפועל בת ים נועה יעיש
 מכבי חיפה לבקוביץ' מעיין
 כפר המכבייה רקוביצקי נטע

 נתניהדולפין  לונגו לוריין
 בני הרצליה מרסי אן נג'רה

 הפועל פתח תקווה ענבר שלח
 פליפר חדרה שרון שטיימן

 פ.מ רעות נוגה זילברברג
 פליפר חדרה נטע אוסישקין
 קריית אונו שירה אשכנזי

 פ.מ רעות גלי פסקרה
 הוד השרון גבלן אורין

 הפועל  ירושלים אביה דורון



  

 

 
 
 

 2020סגל קדטים מורחב קריטריון ל
 2004/2005בנים ילידי  2006בנות ילידות 

 
 2006/2007ילידות  -בנות 2004/2005ילידי  -בנים שם המשחה

 25.01 חופשי 50
 

28.88 

 1:02.15 54.64 חופשי 100

 02:09.96 2:01.3 חופשי 200
 

 4:41.82 4:15.84 חופשי 400

 9:38.46  חופשי 800

  16:52.3 חופשי 1500

 1:01.08 גב 100
 

1:10.76 

 2:13.37 גב 200
 

2:31.6 

 1:18.58 1:07.94 חזה 100

 2:29.5 חזה 200
 

2:48.39 

 59.32 פרפר 100
 

1:07.59 

 2:29.66 2:13.15 פרפר 200
 

 2:32.08 2:14.42 מעורב אישי 200
 

 5:20.41 4:50.13 מעורב אישי 400
 

 
 

 


