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 201711.5.ועדת שיפוט  יכום החלטותס

 ., עודד אברמסוןהדס כהןריס, :  צינה הנוכחים

 : כנרת גנצ'רסקי.התנצלו

 . , שרהלה מילר, לאון ויניצקי: שרית שנער, רוני דינמן, סבטלנה ז'וגרייבמוזמנים

 אומנותית -שופטת שנייה לתחרות מרכזי מצוינותשיבוץ  .1

שובצה כשופטת ראשית אך לאור העובדה שעברה קורס שיפוט מטעם אוקראינה אזי לא תוכל  -ז'וגרייבסבטלנה 
 ייבחןבתחרויות אחרות לשמש כשופטת ראשית ניטרלית בתחרות זו. נושא שילובה כשופטת ראשית ניטרלית 

 .(ויותבתחר לשפוט מטעם אגודתה תוכל)

 עם קדימות לברווה. שמתחרות קבוצותגרלה מבין שופטות שאין להן ה התבצעה -שיבוץ שופטות בתחרות
 השופטות בתחרות:

 מריה וינבלט -1שופטת ראשית 

 ילנה שפירא -2שופטת ראשית 

REZ- .אנה גרברניק   

 אומנותית -שיבוץ שופטות לאליפות אירופה      .2

העובדה כי לא הוחלט בהנהלת האיגוד זהות המתעמלת הבכירה ועדת השיפוט לא הועדה דנה בנושא, אך לאור 
עדת השיפוט אין מנדט לקביעת זהות המתעמלת הבכירה. לאחר ויכולה לקבוע את שיבוץ השופטת לתחרות. לו

 שזו תיקבע על ידי הנהלת האיגוד, תשובץ השופטת לתחרות על פי עקרון העדפת המתעמלת הבכירה.

בנוגע לשופטת בתחרות זו, זהו עניין  הביע דעתוציין לפרוטוקול כי לא נכון שיו"ר איגוד ההתעמלות עודד מבקש ל
 שצריך להגיע לפתחה של ועדה זו בלבד. 

 העסקת פירה וורנוב בקבוצתי.       3

 סניור.  -פירה מועסקת באופן חלקי במסגרת פעילות קבוצתיעודכנה בכך שעדת שיפוט ו

 גביע העולם –לגוואדלחרה ספרד שיבוץ שופטת . 4

נכון לתחרות זו, יישמר עקרון שיבוץ שופטים לפיו השופטת שתצא לתחרות תהיה שופטת מטעם המתעמלת 
לעניין זה, המתעמלת הבכירה בתחרות תהיה זו עם התוצאות הגבוהות מאליפות  הבכירה שיוצאת לתחרות.

 אירופה.  

 שיבוץ שופטות לתחרויות בחו"ל. רון עיקנושא נוסף עדה הקרובה יעלה לדיון ובו

 אקרובטיקה+ אומנותית -שיבוץ שופטת למשחקי העולם      .5

 לאון וינצקי יצא לשפוט בתחרות לאור העובדה שהצוותים המתחרים מחולון. -אקרובטיקה

 (. 19/5שיבוץ לאליפות ישראל אקרובטיקה )      .6

 .בתחרות עקרון שיבוץ שופטים לשני צוותי שיפוט -D-Aדרגות 

 : מבנה צוות השיפוט

 ( שופט ראשי בכל צוותA/E) שופטי  4 ,שמהווים חלק מצוות השיפוטE שופטי  4 -וA (שופטים  כולל
 . ראשיים(

  ומאיה גנות )נערכה הגרלה בין איגור שטילווסר ומאיה גנותויניצקי שופטים ראשיים בצוותים: לאון- 
 . (2 ברווה בעלי
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  שיבוץ שופטיA  וE:להלן סדר העדיפות לשיבוץ , 

  חגית וענת יחשבו לצורך העניין כשופטות ברווה(.שופטי ברווה הגרלה מבין( 

 שאין להם ייצוג קודםלאגודות  -אחרי שופטי ברווה יוגרלו שופטים בעלי ניסיון לשאר המקומות בפאנל 
 . מבין שופטי הברווה

  לא יוגרל יותר משופט אחד מכל אגודה כשופטE  אוA באותו צוות שיפוט.  

  .בכל מקרה לא יוגרלו יותר משני שופטים מכל אגודה 

 . בתחרות אחדשיפוט עקרון שיבוץ שופטים לצוות  -ג'וניור וסניור AGדרגות 

 : מבנה צוות השיפוט

 ישופט ראשי של התחרות, שופט D ( בכל צוותA/E,) שופטי  4 -וE שופטי  4 -וA . 

 1ברווה  -לאון ויניצקי -ישופט ראש . 

 שופטי D 2ברווה  -יה גנותאאיגור שטילווסר ומ -של הצוותים . 

 שופטי שופט ראשי +D  ישמשו כREF  במקרים של פערים בציון בהתאם לחוקהוייכנסו בציון 
 . הבינלאומית

  בצוותE  וA  עדיפות לבעלי ברווה )אחד מכל אגודה( ואח"כ לאגודות הגרלה עם שופטים ע"י  4ישובצו
 .בדרגהמשתתפות 

  כאשר יש להם צוות מתחרה.ברוטציה לסנונית ושוהם ייכנסו לפאנל שיפוט  

 שופטי , מבלי להחשיב את השופט הראשילכל אגודה יהיה שופט אחד בפאנל +D של התחרות  

 הוחלט שלא להזמין שופט ראשי מחו"ל, אלא להעדיף את השופטים המנוסים שיש באגודות המקומיות. 

 כל הענפים.  -הזמנת שופטים מחו"ל למכביה      .7

 יש מחסור חמור של שופטי ברווה לתחרות ולכן הצוות הענפי מבקש להזמין שני שופטים בינ"ל.  -מכשירים בנים

 שופטים בינ"ל לאור המלצת הצוות הענפי.  הוחלט לאשר הזמנתם של שני

 אין צורך להזמין שופטות בינ"ל מחו"ל. יש מספיק שופטות בעלות ברווה וניסיון.  -מכשירים בנות

 :הוחלט -אמנותית

  שופטות בינ"ל ושלא להזמין שופטות בינ"ל מחו"ל אלא לשבץ את השופטות שיגיעו מחו"ל לתחרות
 מהארץ.  

 תוזמן SUPERVISER  .ממדינה דוברת אנגלית ממדינה שלא משתתפת במכביה.  1ברווה בינ"ל אחת 

 תכנית שיבוץ רב שנתית בכל הענפים.       .8

 יעלה לדיון בישיבה הבאה. 

 .      שונות9

  המרכזים ליגה א' תיות לאליפוות ראשיושיבוץ שופטעדכון ב

 להלן השיבוץ המעודכן: 

 )רזרבית: ילנה קופילנקו( מריה סבנקוב -1מרכז 

 אנה גרברניק )רזרבית: נטשה אסמולוב( -2מרכז 

 ילנה שפירא(רזרבית: רגינה דוידוב ) -צפון
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 פירה וורנוב( רזרבית:מריה וינבלט ) -דרום

 אולגה לוטרמן(רזרבית: ג'ניה מורגובסקי ) -שפלה

 

 .12:00ביוני בשעה  8הישיבה הבאה תתקיים ביום 

 כתבה: רוני דינמן

 

 

 

 

 


