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30/11/20 

 2021קריטריונים לתחרויות בחו"ל 

הקריטריונים הבאים מהווים קריטריונים של איגוד הטריאתלון הישראלי, 

אך אינם מהווים הבטחה כי ספורטאי/ת ייכנס לרשימת המשתתפים 

איגוד  –שמתבצעת על ידי איגוד הטריאתלון העולמי. בתחרויות נוער 

הטריאתלון הישראלי קובע את סדר העדיפות בהכנסת הספורטאים לכל 

רויות בוגרים הרשימה נקבעת לרוב על פי דירוג אליפות ואילו בתח

 עולמי.

 
 ות אירופהאליפוי .1

 

a.  uper SprintS ELITE  – 20/6-18 itzbuhelK  

 
 ספרינט סופרמדובר על מרחק *

 

 2120-קריטריון ל
 הקריטריונים הבאים:מעמידה באחד או יותר 

 

 .מהראשון/ה %7/10 בתוצאה של עד WTS או בגביע עולם עליון 1/3 .א

 עליון בגביע אירופה בתחרויות בקוואטיירה או מלייה או קאורלה. 1/4 .ב

 .החלטה מקצועית של המאמן הלאומי לצורך השתתפות בשליחים .ג

 .2021למאי  15 חודש פברואר ועד ליש לעמוד בין  בסעיף א'

 מדינות ומעלה. 5במידה ויהיו תחרות תהווה קריטריון רק 

 
 

b. U23 – 20/6-Kitzbuhel 18  Super Sprint 

 
 ספרינט סופרמדובר על מרחק *
 
 

 1202-קריטריון ל

 עמידה באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

 

 .מהמנצח/ת 4/7%ועד  קאורלהאו  בתחרויות בקוואטיירה או מלייהעליון בגביע אירופה  1/3 .א
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 .מהמנצח/ת 7/10%עליון ועד  1/2עולם: גביע  .ב

 (.שאושרה מראש  ITUירות בתחרות)ידרוש מבחן כש 300טופ  .ג

 החלטה מקצועית של המאמן הלאומי לצורך השתתפות בשליחים. .ד

 

 .2021יש לעמוד בין פברואר לאמצע מאי  וג' ב'א',  בסעיפים*

 

 

       

c. Junior – 20/6-Kitzbuhel 18  Super Sprint 
 

 ספרינט סופר*מדובר על מרחק 

 

 
 :1220-קריטריון ל

 
 אחד ההישגים הנ"ל יהוו קריטריון:

 נוער. ETUבתחרות  הוכחת כשירות כולל – 2020 אלוף/ת ישראל .1

 .מקום ראשון בין הישראלים/ות בניכוי אלוף/ה ישראל –( 11.4) קוואטיירהסבב אירופאי  .2

 .1,2מקום ראשון/ה בניכוי סעיפים  –ראשל"צ  .3

במידה והזמן  .1-3מקום ראשון בין הישראלים/ות בניכוי סעיפים  – (11.4קוואטיירה )סבב אירופאי  .4

 יידרש אישור ועדה מקצועית. 8%/5%מהראשון יהיה מעל 

 

 למקרה שנקבל פחות סלוטים. זהו גם סדר העדיפות ברישום לאליפות*

 .2020תעדוף ברישום לקוואטיירה עפ"י התוצאות באליפות ישראל 

 
 הערות

 נערות. 2 -נערים ו 3 -ו צפויים לקבל באופן אוטומטי קווטות לאנ .א
 אליפות.א ייצאו לל 16 בני/ות .ב
 במידה וקוואטיירה תבוטל, תחרות הקריטריון תהיה בקאורלה. .ג
והאופציה השלישית תהיה  , התחרות באכזיב תחליף אותהבוטלטריאתלון ראשל"צ יבמידה ו .ד

 בכינרת.
 

d. .outhY 17-16  3/10  -Alanya 30/9  Super Sprint 
 
 

 :1220-קריטריון ל
 

 לפי סדר העדיפות הבא:
 אליפות אירופה לנוערבמבין הקדטים ראשון/ה הישראלי/ת ה .א
 .ה בניכוי הנ"ל באשקלוןהישראלי/ת הראשון/ .ב
 .באשקלוןהישראלי/ת השני/ה בניכוי הנ"ל  .ג
 טסט או תחרות שייקבע במהלך חודש מאי. .ד
 טסט או תחרות שייקבע במהלך חודש מאי. .ה
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 הערות:

 לפי אשקלון., יתווסף ספורטאי סעיף א'ספורטאי שיעמוד בבמידה ולא יהיה  .א
 סטארט ליסט.יש לציין כי עמידה בקריטריון אינו מבטיח כניסה ל .ב

 

 

 עולםות ויאליפ .2
 

a. ELITE  22/8-Edmonton  17   Standard distance 
 2120-קריטריון ל

 עמידה באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
 

 .100טופ  אולימפידירוג  .א
 .במרחק אולימפי ראשונים באליפות אירופה 16 .ב
 .WTSחצי עליון בתחרות  .ג

 בגביע עולם שאושר על ידי הועדה המקצועית. 5טופ  .ד

 .2021 יוניסוף ל פברואריש לעמוד בין  וד' ג', בסעיפים א'*

 

b. U23  22/8-Edmonton  17  Standard distance 
 

 2120-לקריטריון 

 

 עמידה באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

 בתחרות סבב אירופאי בקוואטיירה או קאורלה או הולטן 10א. טופ 

 חצי עליון בגביע עולםב. 

 WTSשני שליש ב ג.

 23באליפות אירופה עד  10ד. טופ 

 

 .2021 יונייש לעמוד בין מרץ לסוף  וג' ב' סעיפיםב*

c. Junior 17/10-51  Bermuda    Sprint Distance 
 

 

 2120-ל קריטריון
 

 עמידה באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

 .2021ה ראשונים באליפות אירופ 20 .א
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 .בחודש מרץ נהקבעלנוער שתת סבב אירופאי יובתחרו 5טופ  .ב
 החלטה מקצועית של המאמן הלאומי לצורך השתתפות בשליחים. .ג

 
 לא מבטיח כניסה לסטארט ליסט. ב'סעיף *
 

 

 
 

 בברכה,

 אורי זילברמן

 נבחרת ישראל מאמן
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