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 3.201723.ועדת שיפוט  יכום החלטותס

 ., עודד אברמסוןהדס כהן:  צינה האריס, חברי הועדה הנוכחים

 .: כנרת גנצ'רסקיהתנצלו

 .: רוני דינמןמוזמנים

 של סנקציות ענישה ותקנון שיפוט FIG תרגום מה .1

 . הועדה קיבלו חומר בנושא, בישיבה הבאה ידונו ביישום ההמלצותחברי 

 
  -שיבוץ שופטים לתחרויות קרובות בארץ ובחו"ל .2

 תחרויות חו"ל-  
 אומנותית

 הוחלט כי לא יהיה שינוי בשיבוץ השופטות לתחרויות גראנד פרי/ גביעי עולם. 
 למען הסר ספק, להלן השיבוץ האחרון והקובע: 

  
 שופטת מטעם ניקול. -גראנד פרי טייה
 שופטת מטעם ניקול. -גראנד פרי מרבל
 שופטת מטעם טורי. -גביע עולם פזארו

 שופטת מטעם לינוי. -גביע עולם טשקנט
 שופטת מטעם טורי. -גביע עולם באקו

 שופטת לינוי. -גביע עולם סופיה
 

  -לקבלת ההחלטה יםנימוק
לחזור להתחרות בגביע העולם  נכון למועד זה, לינוי יצאה מסבב התחרויות ועתידה .1

ולכן צריכה לקבל  2טשקנט. עד חזרתה לפעילות, ניקול על תקן מתעמלת מספר 
 הזדמנות לצבור רייטינג ולקבל הכנה לאליפות אירופה.  

 4התעדוף המספרי הראשוני בנוגע למספר תחרויות שכל מתעמלת מקבלת )שמירה על  .2
 בשל פציעתה של לינוי(יצאה לתחרות נוספת ניקול  -ניקול 1לינוי,  3טורי, 

 
  -טורניר בינ"ל מרבל

אושר ע"י ועדת נבחרות לשתי מתעמלות )אחת ממכבי טי.אל.וי ואחת ממקפ"ת פ"ת( לצאת 
 לתחרות על חשבונן.

שופטת מטעם אגודת מכבי טי. אל. וי )על חשבון האגודה(. נקבע על ידי  -שופטת בתחרות
 הגרלה.   

 
 מכשירים בנות
 שדה. -פז דנית -EYOFתחרות הכנה ל 

EYOF- אפרת בראל. 
 הרכב המתעמלות שיוצאות לתחרות,שופטת ראשונה תשובץ בהתאם ל -אליפות אירופה

 הגרלה.  קבע על ידינ -תהיה אפרת מועלםוהשופטת השנייה 
  אורנה שי.  -אליפות עולם

 
 אושר פה אחד.
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 תחרויות בארץ-  
 -תחרויות מרכזי מצוינות

 סווטלנה ז'וגרייב, מריה סבנקוב.  -אומנותית
 יעקב לוי. -מכשירים בנים
 שדה.  -דנית פז -מכשירים בנות

 לאון וניצקי. -אליפות ישראל אקרובטיקה
 

 אושר פה אחד.
 

 . 12:00בשעה  20/04/2017תאריך ב תתקייםישיבת הועדה הקרובה 

 כתבה: רוני דינמן

 

 

 

 


