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 5.11.2017מתאריך  ישיבת צוות ענפי התעמלות מכשירים בניםסיכום החלטות מ

 

 

ברכות לסרגיי המאמן וארטיום על הזכייה ההיסטורית במדליית הכסף באליפות העולם, מונטריאול 

2017. 

 

 דו"ח בינלאומי

 דו"ח על הנעשה בעולם ובאיגוד האירופאי. ג'קי מסר

 

 בבאקו. 21-24/6תחרות הקריטריון תהיה בתאריכים  –הנוער  לאולימפיאדת. קריטריון 1

 מאמנים/ שופט.2מתעמלים/  2

 הוועדה תקבע את המועמדים עפ"י קריטריון.

 

 )כנראה(. 16-17, גילאי 2019 -. אליפות עולם לנוער תתקיים לראשונה בהונגריה ב2

 לאחר קביעת התקנון סופית. FIG -פרטים מדויקים יישלחו ע"י ה        

 

 )עדיין הוא לא סופי(. FIG -יישלח בקרוב ויופיע גם באתר ה – 2020. קריטריון טוקיו 3

 

 תשתיות + רכז

 

 5-1תרגילי חובה חדשים לדרגות 

  כל ההצעות ויש חובה להחליף אילן יעביר את התרגילים לעיון, הוועדה תקדיש זמן לעבור על

 את כל תכנית התרגילים בהקדם האפשרי.

 

  אילן גזית כרכז לתשתיות התעמלות מכשירים בנים. את יאשראגף תשתיות שמחכים 

 הבחינה המקצועית לקידום ענף הבנים.עבודה איך הוא רואה את התפקיד מאילן יגיש תוכנית 

 אגף התשתיות.התכנית תתוקצב ותקבל את אישור ההנהלה אחרי 

 

 סיכום אליפות העולם במונטריאול

 מתעמלים שלנו באליפות, ארטיום דולגופיאט ומישה סורוקין. 2סרגיי מוסר דיווח נרחב על השתתפות 

 דו"ח מסכם נשלח לחברי הוועדה המקצועית וההנהלה.

 

 גביע וורונין במוסקבה

 .17-21/12בה לתחרות במוסק מתעמלים 4ייבחרו  , מתוכםשכמעט ולא התחרו מתעמלים 6ישנם 

 .פרומישליאנסקיסרגיי ישמש כשופט )לשמור על תעודת השיפוט שלו( מאמן אלכס מבקשים כי 

 אהרון מבקש שהוועדה תאשר יציאת מתעמלים בנים מהמועדון שלו.

 הוועדה מאשרת בקשתו.

 

 תוכנית שנתית

 תנועה(.התכנית השנתית מאושרת )להוציא שינויים פנימיים שיהיו תוך כדי 

 הנבחרות לאישור כללי. אגףהתכנית תוצג בפני 
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 מחנה אימון במינסק

 הוועדה מאשרת שהמאמן גריבנוב יגיע למינסק לסייע לסרגיי במחנה האימון של הנבחרת במינסק.

 

 מתעמל עולה חדש מרוסיה

שהגיע כעולה חדש על מנת לסייע בקליטתו  הוועדה ממליצה להעניק עזרה למתעמל אלכס מיקינין

 ושילובו בנבחרת.

 

 איל גלזר ומישה סורוקין

 פנו במכתב לקבל סיוע מהאיגוד מאחר ונעדרו זמן רב מתחרויות עקב פציעות.

הוועדה ממליצה לקבל את פנייתם לאור רמתם והישגיהם אף על פי שלא עמדו בקריטריון של הספורט 

 בוצה.ההישגי אך חשיבותם רבה לק

 

 

 

 

 

 

 


