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 15.8.17 אקרובטיקה מתאריך פס ת צוות ענפיישיב סיכום

   -Age Group עולם אליפות .1

 . לאליפות ובהתאם להחלטת אגף נבחרות יצאו, ביוון המבחן בתחרותבקריטריון  עמדו ספורטאים 5

 דמי - כוללות העלויות. המתעמלים ידי על ,שהוסכם כפיע"י המשתתפים,  במלואם ישולמו העלויות

 , מלווה מאמן על תשלום קנס על אי הבאת שופט, ,ביטוח, טיסה, לוןמ ,השתתפות

 ותחרות המבחן ביוון.  האימוניםבנוסף, שילמו על מחנה 

 .מתעמל לכל שקלים באלפיהוצאות אלו מסתכמות 

 

 על מאוד ומכבידות מראש ידע לאעליהן חלק מהצוות  בעלויות האיגוד השתתפות אתהצוות הענפי מבקש 

 :הקבוצה

 פר"ש )אין לישראל שופט בינ"ל(. 2,000 – שופט הגעת אי על קנס .א

 אבטחה משולבת עם נבחרת הטרמפולינה(.). אבטחה .ב

 

 2017-2018הכנות לשנת הפעילות  .2

 

 : יוסף בהדר אפשריים תחרויותנקבעו מס' מועדי 

 .15,19,22.12 -לתאריכים אפשרויות -איגוד גביע

 .8,22.6 -לתאריכים אפשרויות - ישראל אליפות

 .חליפיאולם מתאים  ימצא לא אם, סףוי בהדריתקיים  פשריתא אם 27.4 -ליגה גמר

 3-7.7 – התעמלות שבוע

 

 :נוספות תחרויות

 .אלון מיקי -יזרעאל עמק -צפון מוקדמות16.3

 סנבריי יעל -צ"שלאר -דרום מוקדמות 23.3

 .דויד בן שני -תקוה גני -מרכז מוקדמות 13.4

 

 מתוכננות: לאומיות בין תחרויות

 סיום 11.2, ראשונה הרשמה 10.1. )וסניור וניור'ג:  לדרגות, קואב: מקום 11-14.4.18 -אירופה אליפות

 (.הרשמה

 בהתאם לקריטריון שייקבע ע"י אגף נבחרות. האיגוד גביעלתחרות יהיה  קריטריון מבחן

 .Age Group: דרגה סבורגרפט סן: מקום 14-19.11.18 -עולם אליפות

 .Senior: דרגה סבורגרפט סן: מקום 6-11.11.18 -עולם אליפות

 (.2018, יולי.)התעמלות בשבוע לתחרות יהיה קריטריון מבחן

 

, בהתאם לנוהל האיגוד תחרויות לוח פרסום לאחר יפורסמו -העונה במהלךנוספות  ידידותיות תחרותיות

 אישור תחרויות בארץ ע"י רכזת התחרויות של האיגוד.

 

 והכנה לעונה הבאה שנה סיכום מפגש .3

 .18:00-20:00 בין השעות:, 28.8.17 להדר יוסף לתאריך האגודות מכלל מאמנים נציגייוזמנו 

 .17:00: שעהאותו היום בב תכנסי פסענפי של ההצוות 

 

 )תאריך סופי יבחר לאחר בדיקת זמינות המתקן( בנתניה 8,10.10: שיפוט השתלמות .4

נהלי בהתאם ל ₪ 700 -בסך אחד לכל השתלמות יום על תשלום לוודא יש -ובני עמנואל באחריות -ביצוע

 .₪ 50 -בהשתלמות למשתתף עלות. האיגוד )תעריף של שופטים בינ"ל(

 הרשמה והזמנה להשתלמות באחריות האיגוד.
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 19.12 -למאמנים מקצועית השתלמות .5

: השעות בין, ברלין באולם וינגייט במכון ההשתלמות את לקיים אפשרותצוות הפס מבקש לבדוק את ה

 ואל מאמנים. בארץ המובילים המאמנים מצוות בכירים מאמנים ידי על תועבר ההשתלמות. 09:30-15:00

 .ומיכאלה כרמית -השתלמות על אחריות. בהתאם לנהלי האיגוד ההשתלמות יום על תגמול יקבלו

 .הנגב בשער חלופית אפשרות תיבדק -וינגייט תתאפשר קיום ההשתלמות ולא במידה

 

 תחרויות חוקת .6

בנושא  סופית המלצה – קלים שינויים יתכנו, החולפת לשנה בדומה ישארוי והכללים החוקה כללי באופן

 בסוף החודש. מאמנים מפגש לאחרתתקבל 

 

 :בתחרויות פלור ריאי נפח .7

 .100 -נפח, D, וניור'ג, סניור, 6 ליגה: דרגות

 90 -נפח C ,Age Group:  דרגות

 80 -נפח B: דרגה

 .70 -נפח A: דרגה

 

 שונות .8

בנוסף לשבתות שכבר נקבעו יחד עם הפרמידות  19.8.2017תיבדק אפשרות לאימון בשבת הקרובה  8.1

(2.9,16.9 ,23.9.) 

-08:00 ימי שלישי 2, בבקרים באוגוסט בחודש השבוע במהלך אימוניםתואמו  -אולם אימונים הדר יוסף  8.2

 ול מאמני הנבחרות באולם.. במידה ותהיה דרישה לימים נוספים ייבדק מזיסמן זהבה עם בתיאום 09:30

-2 לאפשר מנת על אחרת ושעה יום כל או, ו יום -יבדקו אפשרויות לאימונים , מבקשים כי ספטמברלגבי 

 . משך אימון שעתיים.14.11לאליפות העולם  הסגל את להכין היכול היחיד במתקן בשבוע אימונים 4

 אנשים(. 8, סה"כ מאמנים)מתעמלים ונבחרת שיוצאת לתחרות ל תלבושתמבקשים כי האיגוד ירכוש  8.3

 באחריות מיכאלה מילוא. – בהקדם תשלח חולצת ייצוגו טרנינג של עלותהצעה מחיר ל

 

 

 

 

 


