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 ישיבת ועדה מקצועית פס אקרובטיקה 

 25/2/2018סיכום החלטות 
יו"ר, ענבל מאיו, מיכאלה מילוא, אורן עשור, ג'וליה קדם, עמנואל שדכן, בני גורביץ', כרמית  -צינה הריס נוכחים:

 .להט, יהודה הובר
 .: הילה שבתאיהתנצלו
 .: רוני דינמןאיגודנציגת 

 
 הגדרת תפקידי הועדה ותיאום ציפיות. .1

 נציגי הועדה הציגו את עצמם ואת הציפיות שלהם מעבודת הועדה. 
  הועדה תהיה אחראית לקביעת תכנית שנתית, יעדים לענף וקריטריונים לתחרויות בינ"ל.

  הועדה תתנהל בכפוף לאגף תשתיות ובמסגרת תקציב כפי שייקבע ויאושר בהנהלת האיגוד. 
 :קרובות מטרות

 .  מדרגה מסוימתעליו יוכלו להתאמן מתעמלים  פס פיברגלס תקני רכישת .א
לטובת העניין יצא מייל לכל האגודות בו יישאל איזה אגודה יכולה לשים אצלה את הפיברגלס, לטובת 

. אגודה שתוכל ותהיה מעוניינת לשים )שלהן מתעמלים בדרגות גבוהות( ל האגודותשימוש של כ
אצלה את הפס תשלח מייל חוזר ובו תגדיר את התנאים, הועדה תבנה קריטריונים לפיהם תיבחר 

 אותה אגודה ו/או אותו מתקן.  

 מתעמלים יש פס פיברגלס תקני אצל הפועל חולון, ניתן לרכוש אותו ולתת אפשרות למאמנים ו
 להגיע ולהתאמן עליו. 

 130,000 -פס פיברגלס של סקקון שעלותו ₪. 
 בניית סגל על פי קריטריונים מוגדרים.  .ב
 קידום השתלמויות והתמקצעות שופטים ברמה הארצית והבינ"ל. -שיפוט .ג
 העלאת רמת התחרויות.יישור קו עם נהלי האיגוד ו -תחרויות .ד

 
 במסגרת קורס מאמנים בוינגיייט. 1/3/2018השתלמות שיפוט ב  .2

 . בהשתלמותלהוציא מייל הזמנה לכל האגודות להשתתף פה אחד אושר 
 

 המלצות הועדה. -השתלמות ענפית .3
המלצה למאמן ברמה בינ"ל  לגבשתשתיות לקיום השתלמות, הועדה מתבקשת אגף יש תקציב מטעם 

 באחריות עמנואל ובני.  -בכירים לרמות הבינלאומיות הגבוהות שיוכל להעביר השתלמות למאמנים
 לכלל המאמנים בארץ.  והתמקצעות מעבר לכך יש לבנות תכנית להשתלמות

 הועדה תתכנס ותדון בנושא בישיבות הקרובות. 
 

 עדכון בנושאי שיפוט. .4
 . מאמן בכיר מהארץ מתאים שאליו ניתן להוציאנכון לעכשיו אין שופט בינ"ל. צריך לברר האם יש קורס 

 הועדה תפעל על מנת לשלוח נציג לקורס שיפוט בינ"ל על מנת להעלות את רמת השיפוט בארץ.
 :בתחרויות אגודות בעיה בנושא שיבוץ שופטים

 .בתחרויות אובדן ימי עבודה לטובת שיפוט .א
 .מקצועיות שופטים .ב
יש לנסח הגדרות ודרישות מעודכנות לשיפוט בתחרויות פס על מנת להבטיח פאנל שיפוט מלא בכל  .ג

 התחרויות. 
 תחרויות.  .5

לתחרויות להתנהלות המבקר שנשלח מטעם האיגוד בנוגע על ידי חלק מחברי הועדה  מכתב תלונהנשלח 
 האחרונות שהתקיימו. 
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לאגודות  לתחרויות הבאות. תפקידו וסמכויותיו יופצויוגדר תפקיד הבקר ומסגרת סמכויותיו הוחלט כי 
 . ויותומנהלי התחר

 
 : מתווה לקיום התחרויות בהמשך עונת הפעילות

 התחרויות ינוהלו על ידי האיגוד.  .א
 . לתחרות מוקדמות/ אליפויות ישראל בנוסף תחרויות איזוריות יארגןהאיגוד  .ב
, תפקידההגדרת לבהתאם  -מטעם האיגודבקר בתחרויות שינוהלו על ידי אגודות תהיה ביקורת על ידי  .ג

 . כאמור לעיל
 

 . 2/3/2018אקרוג'ים  - תחרותאושרה 
 . 1/3/2018יוקנעם  -ה תחרות לא אושר

  
 שונות .6

הוחלט כי בנוסף למוקדמות מחוז דרום, תינתן  -קריטריון לאליפות עולם לדרגות אייג' גרופ )נובמבר( .א
 אפשרות לתחרות קריטריון נוספת. מועד ומיקום התחרות יפורסם בהקדם.  

 אולם קבוע עם ציוד עומד, מקום מתאים לאירוח השתלמויות.  -אולם בשער הנגב .ב
 . 10:30 שעהב בשבוע האחרון לכל חודש ימי ראשון -יום קבוע לישיבות הועדה .ג
 . לוועדה הנוכחית קודם יציג תכניות שכבר בנהצוות ענפי  .ד

 
 

 
 

 


