
אשרורבתחרויות במהלךאשרורבתחרויות במהלך
מטרההשנהמטרההשנה

0:22.070:22.180:22.400:24.790:25.040:25.29חופשי50

0:48.560:48.800:49.290:54.220:54.490:55.03חופשי100

1:46.861:47.401:48.471:58.071:58.661:59.85חופשי200

3:47.013:48.153:50.434:09.324:10.574:13.08חופשי400

7:51.947:54.317:59.058:35.978:38.568:43.75חופשי800

15:02.8415:07.3815:16.4516:27.0816:32.0416:41.96חופשי1500

0:24.790:25.170:25.300:27.940:28.220:28.36גב50

0:53.790:54.060:54.601:00.291:00.591:01.20גב100

1:57.751:58.341:59.522:10.872:11.532:12.85גב200

0:26.980:27.390:27.530:30.910:31.220:31.38חזה50

0:59.650:59.951:00.551:07.091:07.431:08.10חזה100

2:10.342:11.002:12.312:25.182:25.912:27.37חזה200

0:23.310:23.660:23.780:26.080:26.340:26.47פרפר50

0:51.700:51.960:52.480:58.190:58.480:59.06פרפר100

1:56.131:56.711:57.882:08.562:09.212:10.50פרפר200

1:59.622:00.222:01.422:12.362:13.032:14.36א"מ200

4:16.614:17.904:20.484:41.644:43.064:45.89א"מ400
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המשחה

נשיםגברים



" FINA"י ה" מטר בלבד המאושרות ע50את הקריטריון ניתן לקבוע בברכת 1.
( "FINA"רשימת התחרויות מופיעה באתר ה)

15.6.19 ועד תאריך 24.7.18יחשב מתאריך " במהלך כל השנה"קריטריון 2.
 יום מראש על התחרות בא מעוניינים לקבוע את הקריטריון40יש להודיע בכתב למנהל המקצועי 

 
" המטרה"ידרשו לקבוע אשרור באחת מתחרויות " במהלך כל השנה"שחיינים שיקבעו קריטריון 3.

.A ובמשחים הלא אולימפיים לעמוד בתוצאת קאט A לקאט 1%בתוספת 

"המטרה" באחת מתחרות Aידרשו לקבוע קאט " במהלך כל השנה"שחיינים שלא יקבעו קריטריון 4.

 בוינגייט ותחרות נוספת 28-29.6.19יהיו תחרות הטריילז שתתקיים בתאריכים " המטרה"תחרויות 5.
. 21-23.6.19בתאריכים  "  SETTCOLLI" שתתקיים ברומא 

 במשחים אולימפייםA איטי יותר מקאט 1%תוצאה של  (3-6.4.19)שחיינים שישחו בגביע האיגוד 6.
יכללו בנבחרת המורחבת להכנות לאליפות העולם וישתתפו במחנה ,  במשחים הלא אולימפיים0.5% ו 

. .21-23.6.19בתאריכים  "  SETTCOLLI" אימונים ותחרות במאי ובתחרות שתתקיים ברומא 

א בין"י פינ"ל בתחרות מוכרת ע"ים שיתחרו בחו'יכול על שחייני קולג, 6כל האמור בסעיף 7.
. יום מראש40 והגישו למנהל המקצועי של האיגוד בקשה להכיר בתחרות 1.3-15.4.19התאירכים 

למען הסר ספק ניתן לבחור תחרות אחת בלבד

רק שחיינים שיעמדו בקריטריונים . אין משמעה השתתפות באליפות העולם, חברות בנבחרת המורחבת8.
.יהיו זכאים להשתתף

ל"בחו" מטרה"יוכלו להשתתף בתחרות , שחיינים שלא יעמדו בדרישות להיות חבר בנבחרת המורחבת9.
.יהיו זכאים להחזר רוב ההוצאות , Aבמידה וישיגו את הקריטריון קאט . על חשבונם

: סדר העדיפות כדלכמןAבמידה ויותר משלושה שחיינים יקבעו קריטריון קאט 10.
.ועמד באשרור" במהלך גל השנה"שחיין שקבע קריטריון . א
ל"בחו" המטרה" בתחרות Aשחיין שקבע קריטריון קאט . ב
.שחיין שקבע את הקריטריון בתחרות הטריילז. ג

.(לא במשחה הזמנה)קריטריון ניתן לקבוע רק במשחה שלם המופיע בתכנית התחרות שבה מתחרים 11.
 

י "חופשי ע' מ100לא ניתן להשיג קריטריון ב : לדוגמא. לא ניתן לקבוע קריטריון בחלקי משחה12.
.כלל זה תקף לכול המשחים. חופשי'  מ200קביעת תוצאת ביניים במשחה 

הוועדה המקצועית תקבע אם ישראל תציב קבוצות שליחים לאחר                -קריטריון לקבוצת השליחים 13.
 שניות לשלושה  0.5 בקיזוז 2019 השחיינים ב 4ובתנאי שסכום התוצאות של " טריילז"תחרות ה
. מהממוצע בשתי אליפיות העולם הקודמות16יהיה טוב יותר מהמקום ה  (זינוק מרחף)שחיינים 

. במשחה אישי כלשהוAובתנאי ששני שחיינים לפחות קבעו תוצאה של קאט 
 במשחה הרלוונטי ייצגו את 2019שלושת השחיינים אשר קבעו את התוצאה המהירה ביותר ב 

י מאמן המשימה והמנהל המקצועי ובתנאי שיחד איתו "ישראל ואילו השחיין הרביעי יבחר ע
.16התוצאה תהיה מהירה יותר מהמקום 

. המנהל המקצועי בהמלצת מאמן המשימה והוועדה המקצועית יכול לגרוע שחיין מהרשימה14.
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.ח שבועי למנהל המקצועי"מאמנו האישי של  השחיין יגיש דו, מרגע קביעת הקריטריון15.
.י המנהל המקצועי"דף עם הפרטים שיש לדווח ימסר למאמן השחיין ע

. שחיינים שלא השיגו את המינימום3לוועדה המקצועית תינתן האפשרות להוסיף עד ל 16.


