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 201610.11.התעמלות אומנותית  -סיכום החלטות מישיבת ועדת שיפוט

 

 כנרת גנצ'רסקידליה בושינסקי, עודד אברהמסון, עו"ד : נוכחים

 ג'קי וישניה, הדס כהן : התנצלו

 : שרית שנער, רוני דינמןמוזמנים

 

 25.10.2016אישור פרוטוקול מישיבת הועדה  .1

  הפרוטוקול אושר פה אחד

 

 "קול קורא" ליציאה לקורסי שיפוט בינלאומיים .2

בטרם קבלת ההחלטה בנוגע לבקשות היציאה לקורסי השיפוט הבינלאומיים, קבעה הועדה את הקריטריונים 

 לפיהם יוחלט האם לאשר/ לדחות בקשות כאמור.

 הקריטריונים:להלן רשימת 

 שופטות בעלות ברווה. .1

 בקורס השיפוט שנערך בארץ. 100בציון הצטיינות  .2

 מתעמלות עבר אולימפיות/ השתתפו באליפות עולם )מקסימום אחת לאגודה(. .3

 אגודות שיש להן מתעמלת/ות בסגל. .4

 . UEGשופטות המועמדות לתפקיד ב  .5

 מוחלש.אקונומי  -סיוע לאגודות הממוקמות בפריפריה/  מצב סוציו .6

יוגרלו שופטות מאגודות שלא קיבלו מקום  -במידה ויישארו מקומות בקורסים לאחר כל הקריטריונים הנ"ל .7

 באחד מהקורסים עד כה. 

 ציון "עובר" של קורס השיפוט שנערך בארץ. -תנאי סף ליציאה לקורסי השיפוט הבינלאומיים 

 '.כנספח ארשימת השופטות להן אושרה היציאה לקורסים הבינ"ל מצורפת לפרוטוקול זה  .3

נותרו מקומות בקורסי השיפוט בשפה האנגלית. שופטות אשר מעוניינות לשנות את בקשתן ליציאה לאחד  .4

 ". מהקורסים האלו, מתבקשות לפנות בכתב למזכירות האיגוד. שיבוץ כאמור יתבצע על בסיס "כל הקודם זוכה

 

 

 כתבה: רוני דינמן
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 רשימת השופטות להן אושרה יציאה לקורסי שיפוט בינ"ל -נספח א'

 

 קורס אגודה שם השופטת מס'

 יבשתי -בין מכבי אריאל רגינה דוידוב 1

 יבשתי -בין TLVמכבי  אלה סמופלוב 2

 יבשתי -בין מכבי תקוותינו בני עייש  נטלי מלכה  3

 יבשתי -בין מועדון עירוני חולון פירה וורנוב  4

        

 מוסקבה מכבי מקפת פתח תקוה נטשה אסמולוב 1

 מוסקבה מכבי דרום אולגה לוטרמן 2

 מוסקבה מועדון עירוני חולון גניה מורגובסקי 3

 מוסקבה מועדון עירוני חולון אירה ויגדורצ'יק 4

 מוסקבה הפועל ראשון לציון לנה קופילנקו 5

 מוסקבה מכבי ג'ים קרית ביאליק אנג'לה פלדמן 6

 מוסקבה בק חיפה  -מכבי ליאו אנה וינר 7

 מוסקבה מכבי אשדוד מריה וינבלט 8

 מוסקבה ללא  מריה סבנקוב 9

 מוסקבה ע.ל.ה רעננה מרינה אבלמסקי 10

        

 קייב הפועל קרית גת גילה צרניאק  1

 קייב בק חיפה  -מכבי ליאו ויקה קושל 2

 קייב מכבי שוהם ריטה קורש 3

 קייב מכבי אור עקיבא  ילנה וליטוב 4

 קייב  הפועל גלבוע עפולה  אנה גרברניק 5

 קייב  הפועל קרית אונו סביון אוקסנה בן נון 6

 קייב TLVמכבי  אלונה קושבצקי 7

 קייב מכבי מקפת פתח תקוה קטיה פיסצקי 8

 קייב  מכבי קרית מוצקין בריקליןמרינה  9

 קייב  אס"א תל אביב אולגה צ'רניש 10

        

 באקו א.ס. רמת השרון ויקי נאומנקו קרושקו 1

        

 טשקנט עתידים השרון פולינה רושינה  1

 טשקנט מכבי מקפת פתח תקוה ואלה פזוליס  2

        

 סופיה  מועדון עירוני חולון אירנה מיידניק  1

 מרינה צבקביץ' 2
קידום הת' אמנותית כפר 

 סופיה  סבא

 סופיה  מכבי עירוני נס ציונה מעיין פטל 3

 סופיה  מכבי עירוני נס ציונה ניצן יעקב 4

 סופיה  מכבי עירוני נס ציונה אבלין צ'רנין 5

        

 

 

 


