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 201625.10.התעמלות אומנותית  -סיכום החלטות מישיבת ועדת שיפוט

 

 : דליה בושינסקי, עודד אברהמסון, ג'קי וישניה, הדס כהןנוכחים

 : כנרת גנצ'רסקיהתנצלו

 : שרית שנער, רוני דינמןמוזמנים

 

 4.9.2016אישור פרוטוקול מישיבת הועדה  .1

  הפרוטוקול אושר פה אחד

 

 "קול קורא" ליציאה לקורסי שיפוט בינלאומיים .2

 הוחלט להוציא "קול קורא" לאגודות התעמלות אמנותית ליציאה לקורסי שיפוט בינלאומיים בהתעמלות אמנותית.

 התנאים ליציאה לקורסי השיפוט:

, וזאת על ידי משלוח מייל וקבלת 2016בנובמבר  3 -לקורסים ליציאה אחרון להגשת מועמדותמועד  .א

 אישור האיגוד כי התקבל

 .יציאה לקורסים במימון עצמיה .ב

 .יציאה לקורסים מותנית באישור איגוד ההתעמלותה .ג

 תתכנס ועדת השיפוט ותדון בעניין.  -במידה ויגישו מועמדות מעל המכסה המותרת להשתתפות בקורס .ד

  ראוי לקבוע קריטריונים מאמצים את המלצת המנכ"לית שלאחברי הועדה מבקשים לציין לפרוטוקול כי 

, ומאחר שיתכנו שינויים בהרכב באיגוד ליציאה לקורסי השיפוט לאור הבחירות הקרבות בעת זו

 . הוועדה

 

 פרטי הקורסים:

 )אנגלית( 14/12/2016הרשמה עד  – 25-31/1/2016באקו 

 )רוסית( 19/12/2016הרשמה עד  – 29/1-4/2/2016מוסקבה 

 )אנגלית( 19/12/2016הרשמה עד  – 5-11/2/2016טשקנט 

 )ספרדית או צרפתית( 9/1/2016הרשמה עד ה – 12-18/2/2016גוודלחרה 

 )אנגלית( 4/1/2016הרשמה עד  – 15-21/2/2016סופיה 

 )רוסית( 25/1/2016הרשמה עד  – 10-16/3/2016קייב 

  משתתפים לכל אחד מהקורסים המנויים לעיל. ההרשמה על בסיס  10כל מדינה רשאית לשלוח עד

 "כל הקודם זוכה". 

 

 יבשתי -יציאה לקורס שיפוט בין .3

 . 2016בנובמבר  30הרשמה עד  -16-22/1/2017באקו 

 

ומעלה.  3וה שופטות בעלות ברו 3: כל מדינה רשאית לשלוח מקסימום יבשתי -תנאים ליציאה לקורס הבין

. כל זאת בתנאי שכנגד שופטות ממדינה( 4)סה"כ  בנוסף, כל מדינה רשאית לשלוח מקסימום שופטת ברווה אחת

בינואר  1)בין תאריכים  13 -השופטות העומדות בתנאים המנויים לעיל לא ננקטו סנקציות במהלך המחזור ה

 (.  2017בינואר  16עד  2013

(, אלה 3(, נטשה אסמולוב )ברווה 2(, פירה וורנוב )ברווה 1דוידוב )ברווה רגינה  -מועמדות ליציאה לקורס

 (.  3(, נטלי מלכה )ברווה 3סמופלוב )ברווה 

 

 הדס נאלצה לצאת מהישיבה טרם הסתיים הדיון.  בנושא.ראשוני התקיים דיון 

  

 : הוחלט

 . 1רגינה דוידוב תצא לקורס הבין יבשתי על תקן שופטת ברווה  .1

בשלב זה לפנות לשופטות המועמדות על מנת לבדוק איתן את תכניותיהן המקצועיות למחזור הקרוב. לפיכך,  .2

 השופטות הנוספות שייצאו לקורס מטעם המדינה.  3לא התקבלה החלטה לגביי 

 

 כתבה: רוני דינמן
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