
  

 

 נון בחירת נבחרת המאסטרס למכביה תק 

 כללי

. (12-26/7/2022)  21ה  ס למכביהסמך זה בא להסדיר את תהליך בחירת נבחרת ישראל בשחיית מאסטרמ

 שחי המים הפתוחים.לעומת מם בנוגע לתחרות בבריכה  שוניהדברים 

 

 קביעת הנבחרת בבריכה

  קבוצת  בכל ,2022ת הקיץ באליפו  ם הראשוני 5כאשר באופן עקרוני,  שלבי התהליך השונים.נתאר כאן את  

  ,שעומדים בתנאים  5באם אין שמה נכנסים לנבחרת.  שחה, אשר משלמים דמי הרובכל מומעלה(  35)גיל 

בסיס מקום פנוי לפי החלטת וועדת  , נכנסים על ואם עדיין יש מקוםר על פי התוצאות. נכנסים הבאים בתו

(, כאשר בתנאים מסויימים  11-12/3/2022ת היא אליפות הקיץ של המאסטרס )התחרות הקובע  המאסטרס.

 ( מהווה גיבוי.6-7/8/2021גם אליפות הקיץ של השנה שעברה )

 

 הערות  לביצוע  שלב ריך תא

 לקריטריון   גיבוי תחרות 7/8/2021-6
 בוצעה(  )כבר 

  רק  מהתחרות  בתוצאות  להשתמש בקשל אפשר 
  הקיץ אליפות ב בכלל  להשתתף מסתייע ולא במידה
  יש מהארץ. העדרות  או  רפואיות מסיבות  במרץ 
  הגיבוי,   בתוצאות  להשתמש תרש מפו  הבקש  שלהגי
 במרץ.  תחרותה תחילת  לפני

  שימוש   לבקשת אחרון  תאריך 3/2022/8
 כקריטריון  באוגוסט  בתחרות

 הבקשה  הגשתל מיוחד  טופס יפורסם

  תשובות ת נותנ המאסטרס וועדת 10/3/2022
  להשתמש  שמבקש מי  לכל

 כקריטריון  וסטבאוג   בתחרות

 

  למכביה  ניםהקריטריו תחרות 12/3/2022-11
 הקיץ  ואליפות

  את מקבלים משחה ובכל גיל  בכל ם הראשוני 5
 שנמצאים משחים רק  למכביה. להרשם  הזכות

  המשחים קריטריון. משחי םמהווי ביההמכ  בתוכנית
  משחי )ואינם במכביה  נמצאים לא הבאים

  מעורב 400 ,חופשי  800 ,פרפר 200 :קריטריון( 
 אישי.

  ייחשב לא  סיים,  לא  או השתתף  לא  ,שנפסל מי
 בקריטריון.

 זכאים יותר ומבוגרים  (78 ן)שנתו  35 גילאי רק
 במכביה. להשתתף 

  לקריטריון השחיינים סדר פירסום 15/3/2022
 למכביה 

  מאוגוסט הגיבוי  תוצאות  את גם תכלול  הרשימה
 אושרה.  שבקשתו  מי עבור 

  למכביה,  לרישום אחרון  תאריך 2222/3/20
 בקריטריון  שעמד   מי עבור 

  םהרישו .מקוון  הרשמה  טופס מילוי כולל   הרישום
  שח 500 של הרשמה דמי לתשלום הסכמה מהווה

 .בהמשך( )ייגבה  למכביה

  השחיינים  כל  רשימת  פירסום 225/3/202
 .הראשונים  בתנאים מדושע

  שחיינים עבור הרישום פתיחת 
  לא או  ריטריוןבק  עמדו שלא

 בתחרות. השתתפו

  טריון,בקרי שעמדו  השחיינים כל  רשימת זוהי
 .המכביה יות לתחר  נרשמוו

  לבקש  רשאי אחד,  במשחה  שהתקבל  שחיין
 אליהם. התקבל  לא אשר  ,אחרים  למשחים  להרשם



  

 

  על  למכביה  לרישום אחרון  תאריך 31/3/2022
 פנוי  םומק בסיס

 : לקבלה עדיפות סדר
  הקריטריון בתחרות   ריות גבוה במקום  הגיע (1

  והגיע ,קש( שבי למי באוגוסט הגיבוי  )כולל
 ומעלה 6 במקום

 למכביה  בבריכה  משחה  לאף התקבל לא (2
  הגשת  פי  על המאסטרס וועדת החלטת (3

 מוכחות  תוצאות
 .מקוון טופס באמצעות   יתבצע  םהרישו

  , למכביה המלאה הנבחרת  הצגת 4/2022/9
  מקום בסיס  על  הנרשמים כולל
 פנוי

 

  למכביה  הסופית הנבחרת  פירסום 224/20/01

  רישום  דמי לתשלום אחרון  תאריך ?? ?
  ש"ח 050

 עתיד ב יפורסם התשלום  אופן

 
 תקנות נוספות: 

 .משחים לשחיין 4בתחרות הקריטריון )וגם בתחרות הגיבוי( יש מגבלה של  •

 .על בסיס מקום פנוייגבלת משחים לרישום  אין מ •

שחייה, כאשר ליו"ר ולמזכיר יש  וועדת המאסטרס, הינה הוועדה על בסיס הפרוטוקולים של איגוד ה •

 לגבי כל החלטה.  ן קולותהחלטה במקרה של שוויוזכות 

, 70-74, 65-69, 60-64, 55-59, 50-54, 45-49, 40-44, 35-39: קבוצות הגיל המשתתפות במכביה  •

75-79 ,80+. 

 .הרישום למכביה פתוח אך ורק לשחיינים רשומים באיגוד השחייה עם בדיקה ארגומטרית בתוקף •

 שישלם דמי רישום, ישתתף במכביה.  רק מי •

 

 קביעת נבחרות השליחים:

 ם.  ביה, יכול לבקש להרשם גם למשחי השליחים השונישנרשם למכ כל מי   •

 הוא רוצה להשתתף.נונות סגאילו בלציין  עליו לשם כך,   •

הרכבים השונים, כולל ממלאי  יפורסמו ה( 10/4/2022ב ביה ) עם פירסום הנבחרת הסופית למכ •

 המקום.

 ליט על הרכבי השליחים השונים.וועדת המאסטרס תח •

  0.7, בבריכה קצרה )בתוספת סדר עדיפות לכניסה למכביה יקבע על פי הוכחת תוצאה בבריכה ארוכה •

 קצרהבבריכה , ושניות( 0.7בתוספת בשליחים )  ישלישי/רביע / כשנישניות(, בבריכה ארוכה  

 .שניות(  1.4בתוספת בשליחים ) י שלישי/רביע/כשני

 ים.לשחות שליחשילם דמי הרשמה, יכול כמובן שרק מי ש  •

 כדי להשתתף בשליחים. האין חובה לשחות משחה אישי במכבי •

 + 240, 200-240, 160-199, 140-159(: פי סכום הגילאים-קבוצות הגיל בשליחים )על •

 ת, מיקס מעורב בנים, בנו 4X50חופשי בנים, בנות, מיקס.  4X50 ים:משחי השליח •



  

 

 

 : מטר 50 –בבריכה הלאומית בוינגייט  חים למכביהתוכנית המש

 /7/202220 – ד יום
 צהריים

 /227/2021 – ה יום
 בוקר 

 /227/2021 – ה יום
 אחה"צ

  227/20/22 – ו יום
 בוקר 

 חופשי 002
 חזה  100
 פרפר  50

 אישי  מעורב 200
4X50 חופשי מיקס 

 חופשי  50
 פרפר  100
 גב 200

4X50  מעורב 

 גב 50
 חזה  200
 חופשי 100

4X50 מעורב  מיקס 

4X50 חופשי 
 גב 100
 חופשי 400
 חזה 50

 
 

 במים פתוחיםקביעת הנבחרת 

 .ק"מ 5ק"מ,  1.5: יש שני משחי מים פתוחים במכביה •

 .ואיפה תתבצע התחרות עדיין לא ברור איך  •

 .+80, 75-79, 70-74, 65-69, 60-64, 55-59, 50-54, 45-49, 40-44, 35-39קבוצות הגיל לתחרות:   •

 ה של מספר השחיינים בכל גיל ובכל משחה.אין מגבל •

 .הרישום למכביה פתוח אך ורק לשחיינים רשומים באיגוד השחייה עם בדיקה ארגומטרית בתוקף •

 .31/3/2022עד יש להרשם בטופס מקוון )אשר יפורסם בהמשך(  •

 וחים.תפורסם הנבחרת למשחי המים הפת 10/4/2022ב  •

 למכביה יהיה בהתאם לדרישות אשר יפורסמו בהמשך. ש"ח 500מי הרשמה של תשלום ד  •

 ת.דמי הרשמה רק פעם אחכה, צריך לשלם ברימי ששוחה גם מים פתוחים וגם ב  •

 

 כללית:  ותהער

היה צורך לשלם בנפרד )כ  קס הפתיחה ולקבל מדים ייצוגיים של נבחרת ישראל, יכדי להשתתף בט •

 שח(. 300

משלחות הזרות. נארח אותם )במידת האפשר(  וועדת המאסטרס תארגן ותיזום הרבה פעילויות עם ה •

 לאימונים משותפים, ארוחות, וניצא איתם לטיולים.

 

 :המאסטרס לכל שאלה ובעיה מוזמנים לפנות לחברי וועדת

 ערן זוסמן 

 עידן לוי 

 טל שטריקר 

 יוחאי ליפשיץ 

 רית לימור דו

 שלום -נצר שומר

 גיא שמואלי 


