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  25.2.2018ועדה מקצועית אמנותית  סיכום החלטות

, מורן מורגובסקייו"ר, רגינה דוידוב, אנג'לה פלדמן, אוקסנה בן נון, ג'ניה  -אברמסון  : עודדנוכחים

  בוזובסקי, איילת זוסמן, נטשה אסמולוב.

  שרית שנער, חן אברם, שלי מתתיהו.: מוזמנים

  

  סיכום החלטות הועדה:

 שיבוץ שופטות ראשיות: -ליגה א' אישי .1

  .או מרינה צבקביץ דוידוב רגינה:  2.3.18צפון 

  .או נטלי מלכהדוידוב רגינה  :3.3.18  2מחוז מרכז 

  .נטשה אסמולוב או נטלי מלכה  :2.3.18דרום: 

  .או נטשה אסמולוב  אניה גרברניק :5.3.18שפלה 

  .ג'ניה או פירה :23.2.18  1אליפות המרכזים מחוז מרכז 

  תהיה שופטת אחת. תוכל להגיעבמידה ואחת מהשופטות לא 

  במידה ושתי השופטות יגיעו שתיהן יישפטו יחדיו.

 יתן להזמין שופטות מאגודות אחרות, ניטרליות, להשלמת הפאנל, ולעדכן אם חסרות שופטות נ

 אברם (רכזת התחרויות) מראש.את חן 

 אושר פה אחד.

 

  :9-10.3.18התחרות תתקיים ב  -שיבוץ שופטות ראשיות -אליפות ישראל תחרותי נס ציונה .2

דוידוב.                                                                                    שופטות ראשיות: נטלי מלכה ורגינה

  שופטות בקרה: אלה סמופלוב ונטשה אסמולוב.

 אלה סמופלוב תחליף את נטלי מלכה. בלבד, בדרגת ילדות 

 .את אלה סמופלוב תחליף בבקרה ילנה קופילנקו  

  .  אברם ם חןרגינה תבנה לוח זמנים של התחרות ע   .א

 יהיו שני צוותים לאורך כל התחרות.   .ב

  להחלטת השופטת הראשית -הכנסת ציון בקרה  .ג

בלבד כל אגודה רשאית להגיש עד שני ערעורים לאורך כל ימי התחרות בדרגת ילדות  -ערעורים  .ד

 ). 2005-2006(שנתונים 

  : אין להגיש ערעורים.1,2,3בהכנה   .ה

 הערעורים ידונו מיד עם הגשתן.  .ו

  בהתאם לחוקה.השופטות בשדה  שיבוץ  .ז

  אושר פה אחד.

 

 בקשת מעבר ממרכזים -ליגה א' .3

  בקשות מכבי ת"א, סחלבים אשדוד ומיטב אשדוד למעבר בין המרכזים.פה אחד מאושרות 

   במידה ויתקבלו בקשות נוספות בכתב, הן יאושרו.
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 קביעת ההישג הנדרש למתעמלת נטלי רייץ בגרנד פרי קייב: .4

בגרנד פרי קייב כהישג הנדרש עבור נטלי  נקודות לתרגיל) 15.75( נקודות 63: ברוב קולות הוחלט

  .רייץ

  

 דיון בנוגע לתוצאות עתידיות של בקרת שיפוט מגביע איגוד: .5

  לאור בקרת השיפוט. מיקום המתעמלות אינו ישתנההוחלט פה אחד להמליץ להנהלת האיגוד כי 

 להביך את העוסקיםלא שלא לשלוח את הסרטונים לבקרה חיצונית על מנת נוספת היא  המלצת

  זה מביש ואין אנו צריכים לחשוף את עצמנו לבקרה חיצונית. ,אמנותית במדינההההתעמלות  בענף

 

 תכנית מקצועית ג'וניור וסניור אישי: .6

 ץ סיימה ראשונה ולכן צריכה לבחור:עדי כבהתאם לקריטריון, : בג'וניור

  .פורטוגל פורטימאיו,  –אושר: עדי כץ+ שני קטייב 

כרטיס לאולימפידת הנוער מבקשת להגיש תכנית מקצועית לאישורה ב זכתה: בגלל שולריה נשטה

  בהתאם לקריטריון שנקבע.של הועדה  

  (שופטת מטעמה). יהיה בסופיה ולריה סוצקוב: באקו + סופיה. הקריטריון של ולריהאושר: 

נוגה לבאקו עם שופטת מטעמה.  את התחרות קריטריון שלה עלה רעננה בחרה ,בהינתן נתון זה

  תצא עם ולריה סוצקובה לסופיה.בלוך 

  יידון בישיבה הבאה.  -הרכב הג'וניור אישי לא.אירופה

  לבניית תוכנית לתחרויות הכנה.מרינה, אלה ונטשה תתקיים פגישה בין המאמנות 

   אושר פה אחד.

 

 :ג'וניור וסניור טיפול בתחרויות בחו"ל .7

  אושר פה אחד. –לגרנד פרי טייה  בקשה לאקרדיטציה נוספת על חשבון האגודה מכבי ת"א  .א

 –יוליאנה טילגין , קטייב , שניכץ וורנקוב, עדיניקול זליקמן, ניקול מחנה אימונים טשקנט:   .ב

  .אושר פה אחד

בלוך, יאנה נוגה  סוצקוב, , ולריהסגל מישל -והסניור הנוספות בסגל  ג'וניורמתעמלות ה

   יקבלו תקציב זהה למחנות.קרמרנקו 

 ,לגבי הצטרפות של חולון ונס ציונהלא התקבלה החלטה בנושא  –גרנד פרי קייב   .ג

 השתתפות של מתעמלות סגל הג'וניור האישי, ולריה סוצקוב ונוגה בלוך. אושרה פה אחד

 הרשמות לתחרויות יתבצעו בהתאם לקריטריונים.  .ד

  ת.קבוצתינבחרת , יג'וניור איש 4, אישי סניור 2רופה: אליפות איהרשמה ל  .ה

וניקול אשרם לינוי  ירשמו לצורכי הרשמה בלבדמי נוסעת בסניור, *כל התחרויות שטרם נקבע 

  וורנקוב.

  

 :אגודות –אישור תחרויות בחו"ל  .8

תחרויות לאגודות שאינן ליד תחרויות אליהן יוצאות מתעמלות בסגלים. הודעות פה אחד אושרו 

  ישלחו לאגודות.
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 :שונות .9

  שבוע ההתעמלות של ישראל:  .א

תחרות באולם אחר, תאריך שבוע ההתעמלות נשאר כפי התקיים דיון, אין אלטרנטיבות לקיום 

  שנקבע.

  ותאריכי תחרויות נוספים. 2019לגבי אליפות ישראל יתקיים דיון בישיבה הבאה 

 החדשה.בקשה להשתלמות שופטות על החוקה התקבלה  -השתלמות שיפוט  .ב

  אחרי. -נעשה לפני אליפות ישראל, ואם לאמבחינת לוחות הזמנים, אם יתאפשר 

  יעבירו את ההשתלמות: נטלי מלכה ורגינה דוידוב.

  אושר פה אחד.

  

  

  .12:00בשעה  11.3.2018 -באהועדה מקצועית הישיבה ה


