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  20.4.2017ועדת שיפוט  יכום החלטותס

  ., עודד אברמסוןהדס כהןריס, :  צינה הנוכחים

  : כנרת גנצ'רסקי.התנצלו

  : שרית שנער, רוני דינמן, סבטלנה ז'וגרייב. מוזמנים

  

  :אפ וואטס/ במייל שהתקבלו החלטות אשרור  .1

  .שני כשופט קופנס שמואל של רישום -בנים מכשירים אירופה לאליפות שיבוץ  •

   .בנות מכשירים אירופה אליפות למוקדמות שופטים הגרלת  •

שופטים אך אחד מהם יכול לשפוט במוקדמות,  2כעניין עקרוני הוחלט כי במידה ויוצאים לשפוט בתחרות 
  ן זה יחול בכל הענפים. תיערך בין שני השופטים הגרלה. עקרו

  אושר פה אחד. 

  אומנותית אירופה לאליפות שופטות שיבוץ  .2

  החלטות בנושא יתקבלו לאחר קביעת הקריטריון. 

 ולטורניר) זליקמן וניקול וורנקוב ניקול יוצאות אליו( Challenge Cup Portugal ל שיבוץ  .3
  .2017 מאי – רייץ נטלי יוצאת אליו ל"בינ

תצא שופטת מטעם כל אגודה. במידה וניתן לשלוח רק שופטת אחת, תצא  -במידה וניתן לשלוח שתי שופטות
  שופטת מטעם מתעמלות סניור. 

  אושר לאלה סמופלוב לשפוט גם בתחרות קבוצתית בתחרות.  FIGלבקשת הועדה המארגנת וה 

  אושר פה  אחד. 

  

  ')ואומ בנות מכשירים( למכביה מבחן לתחרויות שופטים שיבוץ  .4

   -שיבוץ שופטות תחרות מבחן התעמלות אומנותית

  . עם קדימות לברווה ייקבעו בהגרלה -)D+Eשופטות שדה מטעם אגודות (

), בהינתן ואין להן משתתפות Eומי  Dרגינה ונטלי (תיערך הגרלה ביניהן מי  -תות ניטרליות ראשיושופט
  בתחרות. 

  אושר פה  אחד. 

   -התעמלות מכשירים בנותמבחן תחרות לשיבוץ שופטות 

  שופטות על המכשירים מטעם האגודות.

  אורנה שי ואפרת בראל.  -שופטות ראשיות

  אושר פה  אחד. 
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  )אומנותית( המרכזים לאליפויות שופטות שיבוץ  .5

  מטעם האגודות. -שופטות שדה

) לשופטות שאינן משתתפות באותו 3הגרלה לשופטות ברווה לפי קדימות לברווה (עד ברווה   -שופטות ראשיות
  מרכז.

  מריה סבנקוב (רזרבית: ילנה קופילנקו) -1מרכז 

  אנה גרברניק (רזרבית: נטשה אסמולוב) -2מרכז 

  ג'ניה מורגובסקי (ילנה שפירא) -צפון

  מריה וינבלט (פירה וורנוב) -דרום

  (אולגה לוטרמן) רגינה דוידוב -שפלה

   השונים בענפים ישראל לאליפויות שופטים שיבוץ  .6

   .נספח א' -מצ"ב טבלה

  לישיבה הבאה יוזמנו ציון ולאון לצורך התייעצות.

  )להגיע יכולה שאינה דנית במקום( בנות מכשירים מצוינות מרכזי לתחרות שופטת של מחדש שיבוץ  .7

  אורנה שי תשובץ כשופטת ראשית. 

  אושר פה אחד. 

  

   בנות מכשירים -שיפוט בקורס עזרה על אייזנברג ותמי מועלם לאפרת תשלום  .8

   ₪ 800 -)יומיים( מועלם אפרת  •

  ₪ 400 -אייזנברג תמי  •

  לפנים משורת הדין יאושר תשלום לבקשת מנהלת ההשתלמות. להבא יש לאשר צוותי עזר מראש. 

  אושר פה אחד. 

   תחרויות בחו"לל שופטים שיבוץ  .9

   -מכשירים בנות

   דנית  שדה. -קרואטיה

  אפרת בראל. -סלובניה

EYOF- .אפרת בראל  

  תמי אייזנברג.  -EYOFתחרות מבחן ל 

  אורנה שי.  -אליפות עולם

  לישיבה הבאה תוכן טבלה לעיקרון לשיבוץ תחרויות לארבע שנים.
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  מכשירים בנים

  אילן גזית -סלובניה

  יעקב לוי -קרואטיה

  

  12:00בשעה  11/5הישיבה הבאה תתקיים ביום 

 כתבה: רוני דינמן
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  טבלת שיבוץ שופטים -נספח א'

שיבוץ שופט/ת   שיבוץ שופט/ת ראשי  שם התחרות   תאריך ענף
  ראשי

שיבוץ שופט/ת 
  ראשי

אליפות מרכזי   01/06/2017  אומנותית
 מצויינות

     מריה סבנקוב  סבטלנה ז'וגרייב

 -שתי ראשיות ניטרליות בדרגה אליפות ישראל קיץ  21-22/07/2017 אומנותית
  הגרלה לפי ברווה 

     

 -שתי ראשיות ניטרליות בדרגה אליפות ישראל קיץ  21-22/07/2017 אומנותית
  הגרלה לפי ברווה 

     

מכבייה/ שבוע   12-13/07/2017 אומנותית
 התעמלות

שופטות מחו"ל, השאר  5יוזמנו 
  לפי עקרון שיבוץ שופטים

     

 -אקרובטיקה
 פירמידות

 -איגור שטילווסר  לאון וינצקי גמר מסלול ליגה   28/04/2017
  1צוות 

  2צוות  -מיה גנות

 -אקרובטיקה
  פירמידות

       ייקבע בהמשך לאחר התייעצות אליפות ישראל   19/05/2017

     עמנואל שדכן  בני גורביץ' גמר מסלול ליגה  26/05/2017 פס -ובטיקהאקר

גמר מסלול ארצי   16/06/2017 פס -אקרובטיקה
 ובינלאומי

     עמנואל שדכן  בני גורביץ'

מכבייה/ שבוע   17-יול פס -אקרובטיקה
  התעמלות

     עמנואל שדכן  בני גורביץ'

       יעקב לוי  אליפות ישראל  09/06/2017 טרמפולינה

       יעקב לוי   אליפות ישראל  17-יול טרמפולינה

       אורנה שי מרכזי מצוינות  05/05/2017 מכשירים בנות

       אורנה שי גביע האיגוד  26-27/05/2017 מכשירים בנות

       אורנה שי אליפות ישראל  21-24/6/2017 מכשירים בנות

מכבייה/ שבוע   17-יול מכשירים בנות
  התעמלות

       אורנה שי

       אילן גזית אליפות ישראל  21-24/6/2017 מכשירים בנים

       אילן גזית  מרכזי מצוינות  טרם נקבע מכשירים בנים

מכבייה/ שבוע   17-יול מכשירים בנים
  התעמלות

       אילן גזית

  


