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 16.3.2017ועדת שיפוט  יכום החלטותס

 ., עודד אברמסוןהדס כהן:  צינה האריס, חברי הועדה הנוכחים

 .: כנרת גנצ'רסקיהתנצלו

 .רוני דינמןשרית שנער, רז פלד, : מוזמנים

 ותקנון שיפוטשל סנקציות ענישה  FIG תרגום מה .1

 יעלה לדיון בישיבה הבאה. 

 מנגנון תשלום לשופטים ניטרליים בתחרויות. .2
הועדה שואפת להגיע למצב של צמצום עלויות השיפוט והגבלת מספר השופטים הניטרליים 

לצורך כך ייבחן מודל שיבוץ שופטים ענפים. של שופטים לתחרויות ב בתחרויות ולקבוע מכסה
 בענפים השונים. 

 
 תגמול למנהלי השתלמויות שיפוט. .3

 בעריף של יום שיפוט  הועדה ממליצה לתגמל את מנהל ההשתלמות עבור שני ימי הכנה(
 מלא בהתאם לדרגת השיפוט שלהם(.

  ביותר מכל ענף. יםהגבוהוהוותק מנהלי השתלמויות יהיה השופט בעל הברווה 
 אילן גזית -מכשירים בנים
 אורנה שי -מכשירים בנות

 רגינה דוידוב -אומנותית
 לאון וינצקי ובני גורביץ -אקרובטיקה
 יעקב לוי -טרמפולינה

  מנהלי ההשתלמויות יתבקשו להעביר לועדה המלצה לבניית תכנית להתמקצעות שופטים
 שיכלול בין היתר, השתלמויות, ניסיון מעשי.

  
  -שיבוץ שופטים לתחרויות קרובות בארץ ובחו"ל .4

לתחרויות חו"ל: העדפת האגודה של הספורטאי שיוצא/ת לתחרות ולאחר בוץ שופטים עקרון שי

 מכן השופט/ת הבכירה.

 תחרויות חו"ל-  
 מכשירים בנות

 תמי קובץ' בק.  -צרפת
 . UEGאורנה שי מוזמנת על ידי ה  -אליפות אירופה

שיבוץ שופטות לתחרות ייקבע בהמשך על פי הרכב המתעמלות שייצאו לתחרות על פי עקרון 
 שיבוץ שופטים כאמור לעיל. 

 
 אושר פה אחד.

 
 אומנותית

לאור פציעתה של לינוי ולאור עקרון שיבוץ שופטים המוזכר לעיל, יבוצעו השינויים הבאים 
  -בשיבוץ שופטות לתחרויות גראנד פרי

 .שופטת מטם ניקול -יהגראנד פרי טי
לאחר קבלת תשובה מאגודת ראשון לציון לגביי מצבה של לינוי יוחלט בנוגע לשאר תחרויות 

 התחרויות. 
 אושר פה אחד.
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 תחרויות בארץ-  
 יעלה לדיון בישיבה הבאה. 

 

 . 12:00בשעה  23/3/2017תאריך ב תתקייםישיבת הועדה הקרובה 

 כתבה: רוני דינמן

 

 

 

 


