
מיקום התחרותדרגות משתתפותמנהל התחרותשם התחרות תאריךענף

אילתתחרותי', ליגה א', ליגה ברנומורץ'אולג צאולימפיאדת הילדים8-10/10/2015התעמלות אומנותית

אילתרנומורץ'אולג צל"טורניר בינ6-7/11/15התעמלות אומנותית

ביאליק. קלה פלדמן'אנגFIGל "תחרות בינ20-21/11/2015התעמלות אומנותית

נס ציונהוגרייב'סבטלנה גFIGל "תחרות בינ27-28/11/15התעמלות אומנותית

חיפהאנא בינרתחרות חיפה28/11/2015התעמלות אומנותית

שוהםמסלול הליגהרונית פינדרתחרות פס אקרובטיקה08/12/2015פס אקרובטיקה

מודיעיןמסלול ליגה ואליפות ישראלרותי זוהרתחרות מודיעין08/12/2015אקרובטיקה

נתניהציפי עוקשיתחרות נתניה11/12/2015אירובי

אריאלרגינה דוידובתחרות אריאל11/12/2015התעמלות אומנותית

חדרה אולגה סגלתחרות חדרה11/12/2015התעמלות אומנותית

פתח תקווהנטשה אסמולובתחרות פתח תקוה 13/12/2015התעמלות אומנותית

אריאלרגינה דוידובתחרות אריאל25/12/2015התעמלות אומנותית

יקנעםמסלול הליגהמרב שניידר כהןתחרות פס אישית18/12/2015פס אקרובטיקה

אור עקיבא אורי לוי תחרות אור עקיבא 18/12/2015התעמלות אומנותית

הדר יוסף מסלול לאומי ובינלאומיציון דהןגביע האיגוד 01/01/2016אקרובטיקה

פתח תקווהנטשה אסמולובתחרות פתח תקוה 08/01/2016התעמלות אומנותית

גבעתייםלנה שפיראתחרות גבעתיים08/01/2016התעמלות אומנותית

חיפהאנא בינרתחרות חיפה 09/01/2015התעמלות אומנותית

באר שבעדיאנה גולדפלד תחרות באר שבע09/01/2015התעמלות אומנותית

חולון8 עד 1דרגות יעקב לוי גביע האיגוד 15/01/2016טרמפולינה

עפולה אנה וינרתחרות עפולה 15/01/2016התעמלות אומנותית

פתח תקווהנטשה אסמולובתחרות פתח תקוה 15/01/2016התעמלות אומנותית

הדר יוסף מסלול לאומי ובינלאומיציון דהןגביע האיגוד 16/01/2016פס אקרובטיקה

מיכאל לשבסקיתחרות סביון16/01/2016התעמלות אומנותית

חולוןאיילת דייןתחרות חולון23/01/2016התעמלות אומנותית

כרמיאלמריה אלברדייבתחרות כרמיאל29/01/2016התעמלות אומנותית

ים-בתישראל סטרובינסקיים-תחרות בת29/01/2016התעמלות אומנותית

הדר יוסף וניור וסניור'גאמילי ברנסגביע האיגוד על שם ראובית הלפרין30/01/2016התעמלות אומנותית

הדר יוסף  1-4דרגות משה יצחק גביע האיגוד 05/02/2016מכשירים בנים

רעננהמסלול לאומי ובינלאומיציון דהןאליפות ישראל הפתוחה05/02/2016אקרובטיקה

אורנה שיאליפות החורף06/02/2016מכשירים בנות
- (OLI)מסלול אולימפי 

ומעלה' דרגה ד
הדר יוסף 

כפר סבאמרינה צבקביץתחרות כפר סבא06/02/2016התעמלות אומנותית

חולוןיעקב לוי תחרות מבחן לאליפות אירופה12/02/2016טרמפולינה

קרית מוצקיןכל הדרגותמרינה בריקליןקרית מוצקין12/02/2016התעמלות אומנותית

רמת גןכל הדרגותויניארה לוירמת גן12/02/2016התעמלות אומנותית
בני עיישנטלי מלכהתחרות בני עייש 13/02/2016התעמלות אומנותית

עמק הירדןכל הדרגותמשה יצחק ש איתמר גולני"תחרות ע17/02/2016מכשירים בנים

פתח תקווהשלי מתתיהותחרות פרחי ספורט18/02/2016התעמלות אומנותית

רעננה/ חולוןוניור וסניור 'גציון דהןתחרות מבחן לאליפות עולם19/02/2016אקרובטיקה

ים-בתכל הדרגותישראל סטרובינסקיים-תחרות בת19/02/2016התעמלות אומנותית

יוסף-הדרבוגרים+נוערמשה יצחק תחרות בדיקה20/02/2016מכשירים בנים

סביוןכל הדרגותמיכאל לשבסקיתחרות סביון26/02/2016התעמלות אומנותית

בית חשמונאיכל הדרגותאולגה זץבית חשמונאי26/02/2016התעמלות אומנותית

טרמפולינה
 או 26/02/2016

04/03/2016
חולוןיעקב לוי תחרות מבחן לאליפות אירופה

גבעתייםכל הדרגותלנה שפיראתחרות גבעתיים04/03/2016התעמלות אומנותית

קרית ביאליקכל הדרגותלה פלדמן'אנגתחרות קרית ביאליק04/03/2016התעמלות אומנותית

יוסף-הדרבוגרים+נוערמשה יצחק תחרות בדיקה04-05/03/2016מכשירים בנים

חולון'ליגה אניה מורגובסקי'ג2מרכז - אליפות המרכזים05/03/2016התעמלות אומנותית

לפי תוכנית מקצועיתשלי מתתיהומרכזי מצויינות11/03/2016התעמלות אומנותית

ראשון לציון'ליגה אלנה קופילנקואליפות מרכז שפלה12/03/2016התעמלות אומנותית

אורנה שיאליפות האגודות11-12/03/2016מכשירים בנות
מסלול + OLIמסלול 

Open Age (OA)  ללא
'דרגה ו

הדר יוסף 

באר שבע8 עד 1דרגות יעקב לוי גביע האיגוד 18/03/2016טרמפולינה

יקנעםמסלול הליגהמרב שניידר כהןתחרות פס אישית18/03/2016פס אקרובטיקה

פרדסיהאיילת אורליתחרות פרדסיה18/03/2016אירובי

חולון+ נהריה1-2דרגות משה יצחק 1-2תחרות לדרגות 18/03/2016מכשירים בנים
הדר יוסף 'ליגה באמילי ברנסאליפות ישראל חורף18/03/2016התעמלות אומנותית

ראשון לציוןעמונאל שדכןצ הפתוחה"אליפות ראשל19/03/2016פס אקרובטיקה

פתח תקווה'ליגה אמאשה סבנקוב/לנה קופלינקו1אליפות מרכז 23/03/2016התעמלות אומנותית

אשקלון'ליגה אגניה מורגובסקי/נטלי מלכהאליפות מרכז דרום23/03/2016התעמלות אומנותית

חיפה'ליגה אאניה וינראליפות מרכז צפון24/03/2016התעמלות אומנותית

אור עקיבא/ חדרהלנה ולידובתחרות אור עקיבא 25/03/2016התעמלות אומנותית

שער הנגבכל המסלולים והדרגותמיכאלה מילוא מוקדמות- אליפות הדרום01/04/2016פס אקרובטיקה

1-2דרגות משה יצחק 1-2תחרות לדרגות 01/04/2016מכשירים בנים
תל אביב+ מכבי צפון

ירושליםכל הענפים- וניור וסניור'גאמילי ברנסאליפות ישראל5-7/04/2016כל הענפים

ירושליםוניור וסניור'גאמילי ברנסאליפות ישראל05/04/2016מכשירים בנות

ירושליםוניור וסניור'גאמילי ברנסאליפות ישראל05/04/2016טרמפולינה

ירושליםסניוראמילי ברנסאליפות ישראל06/04/2016מכשירים בנים

ירושליםוניור וסניור'גאמילי ברנסאליפות ישראל06/04/2016אקרובטיקה

ירושליםוניור וסניור'גאמילי ברנסאליפות ישראל07/04/2016התעמלות אומנותית

ירושליםוניור וסניור'גאמילי ברנסאליפות ישראל07/04/2016אירובי

עמק יזרעאלכל המסלולים והדרגותמיקי אלוןמוקדמות- אליפות הצפון08/04/2016פס אקרובטיקה
הדר יוסף אישי תחרותיאמילי ברנסאליפות ישראל חורף09/04/2016התעמלות אומנותית

אורנה שיתחרות מבחן לטירנייה11/04/2016מכשירים בנות
-2004מתעמלות משנתון 

2006
- הדר יוסף

אולם האימונים

עמק הירדן עד נוער 1דרגות משה יצחק תחרות אביב14/04/2016מכשירים בנים

חגית דיסקיןopenים 'אליפות אקרוג14-16/04/2016אקרובטיקה

יום ; מסלול הליגה- 'יום ה
יום ; מיני גימנסטרדה- 'ו

מסלול אליפות - 'ש
ישראל

תל מונד

וינגייטאיילת אורליתחרות וינגייט 15/04/2016אירובי

שלומי5 עד 1דרגות יעקב לוי גביע האיגוד 06/05/2016טרמפולינה

עמק הירדן עד נוער1דרגה משה יצחק ה.ב.ה.אליפות א06/05/2016מכשירים בנים

זכרון יעקבכל הדרגותגלית נהריזכרון יעקב06/05/2016התעמלות אומנותית

שרהלה מילראליפות האביב6-7/05/2016אקרובטיקה
יום ; מסלול הליגה- 'יום ו

מסלול אליפות ישראל' ש
חולון

חולוןכל המסלולים והדרגותציון דהןמוקדמות- אליפות המרכז06/05/2016פס אקרובטיקה

הדר יוסף OAמסלול + OLIמסלול אורנה שיגביע האיגוד 20-21/05/2016מכשירים בנות

חולוןמסלול הליגה שרהלה מילרבית א- תחרות מסלול ליגה20/05/2016אקרובטיקה

חולוןמסלול הליגה ציון דהןגמר מסלול ליגה20/05/2016פס אקרובטיקה

נתניהאיילת אורליגביע ישראל20/05/2016אירובי

וינגייט עד נוער1דרגה אהרון ליטביןאליפות מכבי21-22/05/2016מכשירים בנים
חולוןמסלול הליגה שרהלה מילרבית ב- תחרות מסלול ליגה27/05/2016אקרובטיקה

אשדודכל הדרגותמריה רביבובינלאומית- אשדוד 27/05/2016התעמלות אומנותית

הדר יוסף לאומי ובינלאומיציון דהןגמר מסלול אליפות ישראל28/05/2016פס אקרובטיקה

הדר יוסף מסלול אליפות ישראלציון דהןגמר מסלול אליפות ישראל3-4/06/16אקרובטיקה

ים-בתכל הדרגות ישראל סטרובינסקיים-תחרות בת10/06/2016התעמלות אומנותית

אורנה שי ומשה יצחק אליפות מרכזי מצויינות10/06/2016בנות+ מכשירים בנים
עד דרגה ' מדרגה ד- בנות

יפורסם בהמשך- בנים'; א
אולם - הדר יוסף

אימונים

חולוןמסלול הליגה שרהלה מילרגמר מסלול הליגה10/06/2016אקרובטיקה

8 עד 6דרגות יעקב לוי גביע האיגוד 10/06/2016טרמפולינה

חולוןאליפות אירופה13-19/06/2016התעמלות אומנותית

מודיעין5 עד 1דרגות יעקב לוי אליפות ישראל17/06/2016טרמפולינה

פרדסיהאיילת אורליאליפות ישראל17/06/2016אירובי
הדר יוסף כל הדרגות והמסלוליםאורנה שיאליפות ישראל קיץ22-23/06/2016מכשירים בנות

הדר יוסף כל הדרגות והמסלוליםאורנה שיאליפות ישראל קיץ25/06/2016מכשירים בנות

הדר יוסף 1-5דרגות משה יצחק אליפות ישראל קיץ22-24/06/2016מכשירים בנים

חולוןכל הדרגות והמסלוליםשרהלה מילראליפות הקיץ01/07/2016אקרובטיקה

עמק הירדן עד נוער 1דרגות משה יצחק אליפות הפועל01/07/2016מכשירים בנים

עמק הירדןכל הדרגות והמסלוליםאורנה שיאליפות הפועל02/07/2016מכשירים בנות

אמילי ברנסאליפות ישראל קיץ21-23/07/2016התעמלות אומנותית
', ליגה א', קבוצתי ליגה ב

תחרותי
הדר יוסף 

חולוןכל הדרגות והמסלוליםשרהלה מילר22/07/2016acro cupאקרובטיקה

2015-2016שנת פעילות - לוח תחרויות איגוד ההתעמלות


