קריטריון למשחקים האולימפיים – טוקיו 2020
להלן הקווים המנחים של מדיניות תהליך הבחירה ,כאשר הרכב הנבחרת הסופי ייקבע ע"י הוועדה
המקצועית של איגוד השחייה בישראל:
א.

תנאי סף
 .1את הקריטריון ניתן לקבוע בתנאים אולימפיים בלבד ובתחרות המוכרת ע"י .FINA
 .2את הקריטריון ניתן לקבוע מתאריך  1.3.19ועד תאריך  ,29.6.20אלא אם צוין אחרת במסמך זה.
 .3הקריטריון כפוף לקריטריון הוועד האולימפי בישראל.

ב.

משחים אישיים
השחיינים ייבחרו לייצג את הנבחרת לפי סדר הקריטריונים הבא:
 .1שחיינ/ית אשר קובעים תוצאת קאט ( Aקריטריון אולימפי של  )FINAמינוס " – 1%קריטריון כל השנה",
הן בתחרויות מוכרות כאמור להלן בסעיף  ,2והן בתחרויות לא מוכרות ,והכול בכפוף לאמור בתנאי הסף
ברישא המסמך.
 .2שחיינ/ית אשר קובעים תוצאת קאט ( Aקריטריון אולימפי של  )FINAבתחרויות שלהלן ,ורק בהן:
 אוניברסיאדה (נאפולי ,איטליה) – יולי 2019
 אליפות העולם (קוואנגג'ו ,דרום קוריאה) – יולי 2019
 גביע אמסטרדם (אמסטרדם ,הולנד) – דצמבר 2019
 תחרות "טריילז" (נתניה ,ישראל) – יוני 2020
 תחרות שבע הגבעות (רומא ,איטליה) – יוני 2020
 .3קריטריון ניתן לקבוע אך ורק במשחה שלם ובתנאי שהוא מופיע בתוכנית התחרות (לא במשחה הזמנה
או בחלקי משחה).
 .4במידה ויהיו יותר משני שחיינים אשר קבעו את הקריטריון למשחקים האולימפיים כאמור לעיל בסעיפים
 1ו ,2-שני השחיינים שיקבעו את התוצאות המהירות ביותר הם שייצגו את ישראל במשחקים
האולימפיים ,והכול בכפוף לעמידתם בקריטריון כמוגדר לעיל בסעיפים  1ו.2-
 .5במידה ושני שחיינים או יותר קובעים תוצאת קריטריון זהה ורק אחד מהם יכול להשתתף בתחרות,
ייקבע משחה  SWIM OFFבתחרות הטריילז בחודש יוני.
 .6שחיין שהוזמן ע"י  FINAלהשתתף במשחקים האולימפיים ולא קבע קריטריון כמצוין במסמך זה ,שאלת
השתתפותו תיקבע בהתאם להחלטת המאמן הראשי ולשיקול דעתו המקצועית.

ג.

משחי שליחים
 .1משחי השליחים הבאים מופיעים בתכנית התחרות:
 4X100חופשי נשים וגברים
 4X100מעורב נשים וגברים
 4X200חופשי נשים וגברים
 4X100מעורב מיקס (שתי נשים ושני גברים)
 .2חוקי  FINAוה IOC-להשתתפות בקבוצות השליחים קובעים כי אלו הנבחרות שישתתפו במשחקים
האולימפיים:
א 12 .הנבחרות הראשונות בכל משחה שליחים באליפות העולם בקוואנגג'ו .2019
ב 4 .נבחרות נוספות לפי דירוג בעונת ( 2019/2020מה 1.3.19-ועד ה.)31.5.20-
ג" .שחייני שליחים בלבד" ( )Relay Only Swimmersחייבים להיות בעלי קאט ( Bקריטריון אולימפי של
 )FINAבמשחה הספציפי הרלוונטי למשחה השליחים.

 .3במידה ויתאפשר לשלוח יותר מ" 2-שחייני שליחים בלבד" ,אזי ההחלטה בדבר זהות שחיינים אלו ,והאם
לממש זכות זו ,תהיה נתונה לשיקול דעתו של המאמן הראשי ובאישור הוועדה המקצועית.
משחי שליחים חופשי
 .4שלושת השחייניות/ם בעלי התוצאה הטובה ביותר ,אשר הושגה באליפות העולם או בין התאריכים ה-
 1.12.19ועד ה 21.6.20-יהיו אוטומטית בהרכב השליחים לתחרות ,בהתאם לחוקי  FINAוה.IOC-
 .5השחיינ/ית הרביעי ייקבע ע"י המאמן הראשי של הנבחרת והתנאים הבאים ייקבעו את השיקול:
א .תוצאה ממשחה שליחים באליפות העולם בקוואנגג'ו ( 2019תוצאה בחילוף שליחים (פליי) 0.7+
שניות).
ב .תוצאות השחיינ/ית מתחרויות הקריטריון שנקבעו ע"י איגוד השחייה החל מה ,1.12.19-פרט
לתחרות שבע הגבעות.
ג .השתלבות השחיינ/ית בצרכים של הנבחרת ועמידה בחוקי הנבחרת.
משחי שליחים מעורב
 .6הרכב השליחים ייקבע ע"פ החלטת המאמן הראשי.
 .7עדיפות תינתן לשחיינים אשר יקבלו הזמנה לפינ"א במשחה אישי.
בחירת סגל נבחרת סופית והשתתפות במשחה כזה או אחר תעשה ע"פ הקריטריונים דלעיל ,וזאת ,תוך
התחשבות בקוד האתי של איגוד השחייה ,ובתנאים המופיעים ב Handbook-של איגוד השחייה בישראל ,אשר
יפורסם במהלך ספטמבר  ,2019המפרטים את ההתנהגות הספורטיבית המצופה מספורטאי נבחרת ישראל,
כמו גם תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים לאור לוחות הזמנים בתחרות.
שחיינים אשר יימנו על סגל הנבחרת למשחקים האולימפיים ויהיו מעוניינים לשחות משחה נוסף ייקבעו לפי
שיקול דעתו של המאמן הראשי ,כאשר זמן המינימום להשתתפות הנו בכל מקרה קאט  Bשל .FINA

