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 29.01.2017ועדת שיפוט  יכום החלטותס

 ., עודד אברמסון, כנרת גנצ'רסקיהדס כהן:  אהרון ליטווין, צינה האריס, חברי הועדה הנוכחים

 .רוני דינמן, שרית שנער,  נטשה אסמולובסבטלנה ז'וגרייב, : מוזמנים

 נטשה אסמולוב. -בקרת שיפוט אומנותית בארה"בסקירת  .1

 .)הפרדה מוחלטת בין שופטות ומאמנות )שופטות אינן מאמנות 

 .אף שופטת אינה מאמנת במועדון משתתף בתחרות 

  בשכר. -אחראית על כל אליפויות ארציות, השתלמות ובקרה 1שופטת בעלת ברווה 

  .העברת השתלמויות בין השופטות 

  .מאמנות מובילות לא שופטות בתחרויות 

 כי בכירה, לפי טבלת סטיות מותרת של ה בקרת שיפוט מתבצעת על ידי שופטת ה- FIG 

 .סבב מייליםשהתקבלו בהחלטות אישרור  .2
 מאושר -שופטת טרמפולינה

 מאושר -יבלקירזרבית לה פלדמן 'אנג

 מכשירים בנותבנים ואליפות החורף סיכום תחרויות גביע האיגוד מכשירים  .3
 ייערך דיון בישיבה הבאה. 

 . 3.3.2017שתיערך ב   קבוצתי, ליגה ב' -שיבוץ שופטות לתחרות אליפות ישראל .4
 מבין הבינלאומיות.  -שופטות ראשיות

 .(2012-2016)בינלאומיות מחזור  עם ברווה ניטרליות -Dשופטות  2

 מטעם אגודות.ניטרליות שופטות  -Dשופטות  2

 שופטות מטעם אגודות. -Eשופטות  4-5
 .בזמן התחרות וע"פ נוהל ערעור( אין שופטות בקרה )בקרה תתבצע על ידי וידאו במידת צורך

 . שופטות יושבות ביציע ובהתאם להגרלה יתבקשו לגשת לשפוט.הגרלות יתבצעו בסמוך לבית
  שימוש במחיצות

 שימוש בוידאו
 עיות משמעת. כאחראי על ב -מינוי מנהל תחרות מטעם ועדת שיפוט

 שיבוץ לתחרויות אומנותית בחו"ל: .5

 .שופטת מטעם טורי -טורי + לינוי –פרי מוסקבה  ראנדג

 .שופטת מטעם לינוי -טורי + לינוי –פרי קייב  ראנדג

 שופטת מטעם ניקול. -לינוי + ניקול –ייה טפרי  ראנדג

 שופטת מטעם טורי. -טורי + ניקול –פרי מרבל  ראנדג

 שופטת מטעם טורי. -טורי + לינוי –פזארו גביע העולם 

 שופטת מטעם לינוי. -טורי + לינוי –גביע העולם טשקנט 

 שופטת מטעם טורי. -טורי + ניקול –גביע העולם באקו 

 שופטת מטעם לינוי. -לינוי + ניקול –גביע העולם סופיה 
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 :בשני אופנים שופטות לשבץ הוצע

 .הגרלה לאורך כל הדרך .1

 עדוף לטובת המתעמלות הבכירות בשיבוץ השופטות לתחרויות. יעל ת הגרלה שמבוססת .2

 . 2לפי אפשרות מס' לשבץ נגד(  2בעד,  3)הוחלט ברוב קולות 

 ותיתן לניקול לבחור שופטת בתחרות גראנד פרי אחת שאליה יוצאת עם לינוי.  הועדה מאשרת חריג אחד

 הוספה של מאיה גנות. -שיבוץ שופטים לתחרות גביע העולם בבלגיה, אקרובטיקה .6
 אושר פה אחד. 

 אומנותית  -מינוי מנהל להשתלמות שיפוט בינ"ל .7
היא שופטת בעלת הברווה הבכירה ביותר ובעלת  -וועדת שיפוט ממליצה למנות את רגינה דוידוב

 הניסיון הרב ביותר. 

 כהן.  -מרב שניידר -בקשה למימון קורס שיפוט מכשירים בנות .8
 

 מימון קורסי שיפוט:בנושא נוספים שגובשו כללים 
 

  .קורסים במימון מלא יאושרו אך ורק באירופה 

 אך ורק "שופטים פעילים" יוכלו לקבל מימון לקורסים 

 שמונהלפחות מטעם האיגוד, או  בשנה תחרויות =  מי ששפט לפחות בשתי פעיל ת/שופט
 במחזור אולימפי.  תחרויות איגוד

לא יאושרו בקשות נוספות למימון מלא ביציאה לקורסי השיפוט , 2020השיפוט הבא  מרגע זה ועד סייקל
 הבינלאומיים.  

יאושר  ,בהחלטות קודמות  לאור העובדה שאושר על ידי הועדה לממן את הקורסים לשופטות ניטרליות
 כהן לצאת לקורס במימון מלא.  -למרב שניידר

 גורביץ'. בני -בקשה למימון קורס שיפוט פס אקרובטיקה .9
 מאושר. 

 איילת אורלי. -בקשה למימון קורס שיפוט .10
 הבקשה אינה מאושרת. 

 דיון על מבנה הועדה.   .11
 מצ"ב כנספח א'.  -הוצג מודל על ידי הדס

 מודל נוסף שהוצג הוא בניית אגף שיפוט נפרד עם שופטים מקצועיים שאינם קשורים לאגודות. 
 הועדה ממליצה לתכנן מהלך של בניית אגף שופטים נפרד ובלתי תלוי. 

 

 . 12:00בשעה  9.3.2017תאריך ב תתקייםישיבת הועדה הקרובה 

 

 כתבה: רוני דינמן
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