
  

 

 2019/2020לעונת  נוער וקומןמים פתוחים  קריטריונים
 סיישל )ט.נ.(-אייאליפות עולם לנוער, 

 )ט.נ.( , אילתלנוער אליפות אירופה
 אליפות קומן )ט.נ.(

 
 תנאי סף .א

 עבור קביעת קריטריון., אילת( 6-8.3.20)ישראל  השתתפות חובה באליפות .1
 על שחייני הסגלים חובה להשתתף בכל מחנות האימון הרלוונטיים. .2

 
 אליפות עולם לנוער, איי סיישל, תאריך טרם נקבע .ב

 מקום ראשון בשלושת קטגוריות הגיל: .1
 , אילת(.8.3.20ק"מ ) 10אליפות ישראל  – 19עד גיל  (1
 , אילת(.8.3.20ק"מ ) 10אליפות ישראל  – 17עד גיל  (2
 , אילת(.6.3.20ק"מ ) 5אליפות ישראל  – 15עד גיל  (3

 רף זמנים לפי הטבלה המצורפת בסוף המסמך. .2
סגל המשלחת ייקבע ע"פ המקום הראשון באליפות ישראל איננו מבטיח את ההשתתפות באליפות.  .3

ון לפי מת השחיינים שהשיגו את הקריטרירשי מתוךהחלטת המאמן הלאומי ובאישור ועדת מים פתוחים, 
 יחדיו. 2-ו 1סעיפים 

  
 לנוער, אילת, תאריך טרם נקבע אליפות אירופה .ג

 במידה והאליפות לא תיערך באילת הקריטריון לאליפות ייקבע מחדש!
 בשלושת קטגוריות הגיל:ושני ראשון  מקומות .1

 , אילת(.8.3.20ק"מ ) 10אליפות ישראל  – 19עד גיל  (1
 , אילת(.8.3.20ק"מ ) 10אליפות ישראל  – 17עד גיל  (2
 , אילת(.6.3.20ק"מ ) 5אליפות ישראל  – 15עד גיל  (3

 רף זמנים לפי הטבלה המצורפת בסוף המסמך. .2
 ניתן יהיה לצרף שחיין שלישי בכל קטגוריה ע"פ החלטת המאמן הלאומי ובאישור ועדת מים פתוחים. .3
מהקטגוריות, רשאי המאמן הלאומי להמליץ על תחרות קריטריון נוספת במידה ולא יושג קריטריון באחת  .4

 במהלך העונה, אשר תאושר ע"י ועדת מים פתוחים.
 
 אליפות קומן, תאריך טרם נקבע .ד

 מקומות ראשון ושני בשתי קטגוריות הגיל: .1
 , אילת(.8.3.20ק"מ ) 10אליפות ישראל  –בנות בנים /  17עד גיל  (1
 , אילת(.6.3.20ק"מ ) 5אליפות ישראל  –בנות בנים /  15עד גיל  (2

 רף זמנים לפי הטבלה המצורפת בסוף המסמך. .2
 שניות מהמקום הראשון )ישראלים(. 60מקום שני צריך לסיים עד  .3
 בכל קטגוריה ע"פ החלטת המאמן הלאומי ובאישור ועדת מים פתוחים.יתן יהיה לצרף שחיין שלישי נ .4

 

 כללי: .ה

 ייקבעו ע"פ החלטת מאמן הנבחרת. השליחים במשחי השחיינים וסדר השוחים .1
וד בחירת סגל נבחרת סופית תעשה ע"פ הקריטריונים דלעיל, תוך התחשבות בקוד האתי של איג .2

 את ההתנהגות הספורטיבית המצופה מספורטאי נבחרת ישראל. השחייה, המפרט
 .לגרוע שחיין מהרשימה באישור ועדת מים פתוחיםלהוסיף ולמאמן הלאומי הסמכות  .3

 

 



  

 

 

 להלן טבלת הזמנים:
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