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  1820.30.1 מתאריך - אקרובטיקהצוות מקצועי  סיכום החלטות
  
  

  גביע האיגוד  .1

  
  :סיכום החלטות

 מנהלת התחרות -חן אברם  

 כל ההחלטות המקצועיות יועברו דרכו. –מנהל מקצועי של התחרות   -דהן ציון  

 שופט ראשי של התחרות - וינצקי ליאון.  

 אחראית על הכנת המוזיקה למחשב. - מילר שרהלה  

  יתבצע דרך התוכנה במחשב, התוכנה קלה ונעימה לתפעול.  מעבר לתאריך רישום לתחרות
  ההרשמה לא תוכל להתבצע הרשמה. סגירת 

  יש לעדכן את האיגוד מבעוד מועדלה מתעמלים שומרי שבת  אשראגודה. 
  ב, קריין, הפעלת מוזיקה, טקסים) ימונו ע"י איגוד ההתעמלות ותחרות נוספים (מחשעובדי

 דרך חברת כוח אדם.
 במידה ויהיה ביקוש לכךלסדר הסעות מקניון איילון לאולם ניתן , . 
  כיון שיוצאים  – 26.2 , לתאריךביום (במידת הצורך) לצוותים הוקדמהתחרות מבחן שני

 .לגביע העולם
  

  המלצות לשיפוט גביע האיגוד 

  

  לאון וינצקי. -JURYשופט ראשי     D  –Aשיפוט דרגות 
  

  שלשות  1צוות 
  

  .איגור שטילוואסר + קרן גרשגורן (עם ציון) – קושי דרגת+  ראשיים שופטים
  רעננה(איגור), מעופפי חיפה(קרן), סנונית, אקרוג'ים.: אגודות  -ביצוע שופטי
  אורות חיפה, מזכרת בתיה, מכבי דן, חולון.: אגודות – וגרפיהארוכ שופטי

  
  זוגות  2צוות 

  

  .(עם ציון) מאיה גנות וחגית דיסקין - קושי דרגת+   ראשיים שופטים
  .: מכבי דן (מאיה), אקרוג'ים (חגית), אורות חיפה, מזכרת בתיהאגודות  -ביצוע שופטי
  מעופפי חיפה, רעננה, סנונית , יבנה /חולון. : אגודות – וגרפיהאורכ שופטי

  
 שוהם. –רונית פינדר  – רזרווה  

  

  שיפוט בדרגות הבינלאומי
  

   לאון וינצקי, -JURYשופט ראשי 

  )ללא ציון(  איגור שטילווסר REמאיה גנות,  RA -שופטי דרגת קושי
  חגית דיסקין, קרן גרשגורן, אלה שטילוב, , ענת גרוס  -ביצוע שופטי
  אמיר מוזס, קארן מור, דניאל דנציגר, אינה גוטמן. – כאורוגרפיה שופטי
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  .ההמלצה של ציון התקבלה פה אחד
  

  אליפות ישראל .2

  12:00 החל מהשעהבחולון (הדר יוסף לא פנוי)  1.6.2018אליפות ישראל דרגות תתקיים ב.  

 ) בשבוע ההתעמלות, ) ועד סניור תתקיים 11-16אליפות ישראל בינלאומי מדרגות אייג' גרופ
  שני תרגילים.

          

  שונות

  דרגתYOUTH  -  (בגביע באיגוד עדין לא ישותפו).2018עוברת ללאומי מאליפות ישראל , 
  השתלמות שופטים יתקיימו אחרי אליפות עולם, רק מי שיעבור את המבחנים יוכל לשפוט

 בתחרויות.
 אחראיות:  קרן וענת. - שופטי ליגה

  אחראים:  ליאון וחגית. -שופטי לאומי
 

  


