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 6.11.2017אקרובטיקה    –צוות ענפי  סיכום החלטות

 פולין  -אליפות אירופה 

 חברי האגף בירכו ארוכות את כל העוסקים במלאכה. ●
 

 קבלת פנים לזוכים

 .13:00יום חמישי בהדר יוסף בשעה  ●
 מאמנים ושופטים.מוזמנים: ספורטאים,  ●

 
 ערב גאלה 

בערב גאלה משתתפים האקרובטיקה בשלושה קטעי מופעים, מופע רביעייה, מופע זוג בנות  ●
 ומופע משולב של  נבחרת ישראל באקרובטיקה שייצגו את ישראל באליפות אירופה בלבד .

 חזרות לערב הגאלה יקבעו ע"י האיגוד בהדר יוסף. ●
 קרן וחגית אחראיות על המופע. ●

 
 ליפות ישראל א

 .1-7.7.18מפאת מצוקת המתקנים מבקשים להעביר לשבוע ההתעמלות  ●
  

 גביע האיגוד 

 . 22.2.18התחרות  ביום שישי  ●
 קריטריון לאליפות עולם . ●
 אחרי אישור  שלהם וההנהלה. -המלצה להזמין שופטת מחו"ל, רוזי/קארין ●

 

 קריטריון לאליפות עולם

 הקריטריון ליציאת מתעמלים, יועבר לאישור הנהלת האיגוד. המלצתינו:
 –יצאו לייצג את ישראל באליפות העולם בבלגיה מי שיזכו בגביע האיגוד במקומות ראשון ושני 

 במידה ועברו את ציון המינימום המפורט מטה.
 נקודות ומעלה. 50סכום שני תרגילים בציון    11-16דרגת  ●
 נקודות ומעלה. 76דרגות  ג'וניור (קטן וגדול), וסניור, סכום שלושה תרגילים בציון   ●

 
 תרגילי ליגה :

 מוקדמות וגמר עדין לא הוחלט על מיקום. ●
 . 2אפשרי לעשות את כל סוגי הזוויות בזוג מעורב דרגה  ●
 .  24.11.17מפגש השתלמות ושיפוט יום שישי  ●
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 המלצות:

 לישיבת הצוות נציג מאגודה קטנה  לשמוע ולהשמיע.להזמין מידי פעם  ●
לקבוע אחריויות בניהול תחרות (אחראי מוסיקה, טקס, מנחה, פתקי שיפוט..) לאפשר לנציגי  ●

אגודות שונות להשתלב בתפקידים אלו, בהתנדבות ומראש. כך כולם ירגישו שותפים וכל 
  המתעמלים ירגישו שווים.

 
 שונות :

 באחריות ציון. –טרנינגים משותפים לאליפות עולם יוזמנו  ●
 ברעננה. 10:00בשעה  22.11.17יום רביעי  –פגישה להכנת תוכנית מקצועית  ●
 .  24.11.17מפגש השתלמות ושיפוט יום שישי  ●
  Gym 4 allקורס שיפוט  – 8.12.17 ●
 אליפות ישראל הפתוחה – 2.2.19 ●
 גימנסטראדת רעננה. – 3.2.18 ●
 


