
  

  

  הדר יוסף – 5/9/17בנים  סיכום החלטות צוות ענפי מכשירים

  בפתח הישיבה הוועדה המקצועית מברכת את הישגי ענף ההתעמלות האומנותית
 ובפרט את ההישג הנפלא של לינוי אשרם וצוות המאמנות שלה.

 
  ,בעקבות העלאת נושאים שונים בנושא התעמלות מכשירים בנים באגף הנבחרות

ת מהיו"ר משה יצחק (חבר באגף הנבחרות), שלא להסכים לדון בענייני הוועדה דורש
 הבנים בנושאים שלא מועלים קודם לכן לדיון מקדים והמלצות בוועדה המקצועית.

ובמקביל, במידה ויש כוונה להעלות נושאים לדיון באגף נבחרות, להודיע מספיק ימים 
  מראש על כינוס הוועדה המקצועית לדיון מקדים.

  
 י מוסר דו"ח בינלאומי בעקבות ישיבת הנהלת האיגוד האירופאי וישיבת ועדת ג'ק

 הנקודות הבאות : הבנים האירופאית.
התחרות תתקיים   2018תחרות מבחן קריטריון לנוער לקראת אולימפיאדת הנוער,

   השבוע. ECמועד ייקבע בישיבת  –בבאקו 

               יהיה סמוך  UEG -מתעמלים מכל מדינה. במידה והתאריך שייקבע ע"י ה 2 
 ם האליפות לנוער בלבד בחודש ימים.אזי תוקד, 3-7/7לתחרות/שבוע ישראל  

 
  טרם נקבעו כמות הספורטאים ופורמט התחרות. –במינסק  2019משחקי אירופה 

  

 ה - FIG  לראשונה תתקיים כנראה  2019החליט על קיום אליפות עולם לנוער בשנת
 . 2020 משחקים האולימפיים בטוקיולובדיקת המתקן כהכנת 

  
  ותתקיים  14-18נשאר באיגוד האירופאי כפי שהיה  2018לשנת  –גילאי הנוער

 15-18כנראה לקביעת גיל מוסכם בעתיד  FIG -ישיבה משותפת עם הוועדה של ה

 ).UEG -(לפחות נכון לעכשיו זו המלצת ה
  

  שרית ל נמסר  המחנה היה מאוד מוצלח עם שינויים מוצלחים. –טירנייהUSB  עם

מתאים להעתקת כל  USBוידאו של ההשתלמות והוועדה מבקשת כי האיגוד ירכוש 
 החומר והפצתו בקרב כל מאמני ההתעמלות בנים באגודות.

  

  

  

  



  
  

  סרגיי מסר דו"ח מקצועי מקיף על התחרות בה השתתפו המתעמלים ברוסיה. דו"ח
 פורט נשלח במייל לכולם.מ

בהמשך המתעמלים נוסעים לשתי תחרויות הכנה נוספות בהונגריה וצרפת (עם 
 בקרואטיה). –מחנה אימון של שלושה ימים ביניהם 

 לגבי השתתפות הנבחרת באליפות העולם במונטריאול: ת הוועדה המקצועית: החלט
  ן.מתעמלים: ארטיום דולגופיאט, אנדריי מדבדב, מישה סורוקי

  מאמן: סרגיי וייסבורג.
  שופט: יעקב לוי.

  אילן גזית. – FIGשופט מוזמן מטעם ה 
  

 נושאים נוספים

  הוועדה המקצועית ממליצה למנות את יעקב לוי כנציג התעמלות גברים באגף
 התשתיות.

 
  להיות מורכב מהשופטים הבכירים  ךהמקצועית חושבת שאגף שיפוט צריהוועדה

ממליצה על צירופו של אילן גזית לאגף זה כנציג התעמלות  ביותר כרגע בארץ ועל כן
 מכשירים בנים.

  
  בנושא תשתיות ובניית סגלים/עתודות לבנים, יישלח קול קורא לאגודות לשלוח

מועמדות לתפקיד מנהל מקצועי/מאמן לצעירים על פי גילאים ומסגרת שתיקבע ע"י 
 הוועדה המקצועית.

  ברנס.מסגרת זו בריכוז ובאחריות אמילי 
  

  מאמן זמני (עד תום אליפות העולם) לסרגיי על מנת עוזר הוועדה מאשרת למנות
פנוי לעבוד עם המתעמלים הנוסעים לאליפות העולם ובוודאי בהיעדרו  יהיה שסרגיי 

 בוקר בלבד).(לאימוני 
 אלכס פומשלנסקי.עוזר המאמן המומלץ 

  

 


