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 12.201627.התעמלות אומנותית  -ועדת שיפוט פרוטוקול ישיבת

 

 .אהרון ליטוויןכנרת גנצ'רסקי, עודד אברהמסון, הדס כהן, : נוכחים

 .צינה הריס: התנצלו

 .שרית שנער, רוני דינמןנטלי מלכה, : מוזמנים

 

 על סדר היום: 

 

 בינלאומיים קורסי שיפוט .1

 , הן יוצאות על חשבונן.לאף אחת לאומיינלא מממנים את הקורס הבשופטות יוצאות לקורס.  41 -אומנותית

 שופטות שיוצאות לקורס הבינלאומי. 7פעם ראשונה שיוצאים לחו"ל.  -מכשירים

 שופטים שיוצאים לבינלאומי. אין כרגע שופטים במאגר.  3 -מכשירים בנים

ייתכן שצריך לממן באופן מסוים את היציאה לקורס, על מנת לעודד יציאה של שופטים לקורסים ולהגדיל את 

 מאגר השופטים. 

 

 /יםתיבחן אפשרות לממן חלקית מתקציב אתנה/ תקציב ענף, בכפוף אישור הגורמים הרלוונטיים, למאמנות

 בעלות סבירות גבוהה להיכנס לסגל סניור.   מתעמלות/יםש להן שי

 

 הגדלת מאגר השופטים:

ניתן לחשוב על כל מיני דרכים על מנת לעודד מאמנים ומתעמלים לשעבר לצאת לקורסי שיפוט ולהעלות את 

 מספר השופטים בארץ. 

 צעדים אפשריים שניתן לנקוט:

 לממן חלקית את עלות הקורס. .1

 קמפיין שיווקי למתעמלים בכירים ומתעמלים לשעבר הקורא להם לצאת לקורסי שיפוט.  .2

 לרתום את ראשי הענף לדבר עם מועמדים.  .3

 

יש רצון לגדל דור חדש של שופטים ולהגדיל את מספרם )בעיקר בענף מכשירים בנות/ בנים(, והועדה תתכנס 

 במועד מאוחר יותר לדון בעניין. 

 

 אומנותית  -גביע האיגוד .2

הוחלט בהנהלת האיגוד כי גביע האיגוד יהיה קריטריון לקביעת סגל. לטורי ולינוי ניתנת עדיפות כיוון שדורגו 

בשמינייה הראשונה באליפות אירופה. לינוי וטורי ישובצו אוטומטית לתחרויות הראשונות בחו"ל ושאר בנות 

 סניור ישובצו לתחרויות על פי הקריטריון.

 

עולה השאלה  )מספר מצומצם מאוד של בנות( לאור מצב מתעמלות הסניור ועדה מקצועית, בהתייעצות עם יו"ר

 ו/או באיזה מתכונת לקיים את התחרות.  לקיים את גביע האיגוד האם

לאחר רישום האגודות  בכל מקרה לא יוזמנו שופטות מחו"ל לצורך התחרות. ישובצו שופטות על ידי ועדת שיפוט

 חרות. לת

 

 בינ"ל בארץקורס שיפוט קיום  .3

 מגישים בקשה לקיום קורס שיפוט בארץ.  -אומנותית

 יוחלט לאחר התייעצות עם יו"ר ועדות מקצועיות.  -מכשירים בנים/ בנות

 

 קבוצתי -אליפות ישראל חורף .4

ופרטי השופטות מחו"ל שמגיעות, לא הועדה מבקשת כי שמות  -עקרון מנחה במקרה של הגעת שופטות מחו"ל 

 יפורסמו גם לא לחברי הועדה. 

צריך לשלוח את התכנית המקצועית הנהוגה בארץ לשופטות כדי שהן ישפטו את התרגילים לפי הסטנדרטים 

 בארץ. 

 הועדה המקצועית תכין את החומר ובאחריות האיגוד להעביר לשופטות שיגיעו לתחרות. 
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 שיבוץ שופטות לתחרות: 

 לומדות לחוקה החדשה ולכן תהיה להן בעיה לשפוט בתחרות לפי חוקה ישנה.  -פירה, נטלי, אלה, רגינה

 ישובצו כשופטות ראשיות )בכפוף לכך שלא יהיו להן מתחרות בדרגה(. 

 שופטות שדה: 

 מריה סבנקוב

 אולגה לוטרמן

 לנה קופילנקו

 נטשה אסמולוב 

 שופטות מחו"ל 4

 

 שיבוץ שופטות -מוסקבה אומנותית וגביע עולםקייב גראנד פרי  .5

על פי החלטת ההנהלה שתי תחרויות אלו  טורי ולינוי יוצאות לתחרויות גראנד פרי קייב וגביע עולם מוסקבה.

  חובה למתעמלות על מנת להיות בסגל הנסיעות לחו"ל. 

 על פי הגרלה שנערכה: 

 שופטת של טורי -מוסקבה

 של לינוי שופטת -קייב

 עדים משמעתיים. א תצא עקב שיבוץ שופטות, יינקטו צאם אחת המתעמלות ל

 

לשתי התחרויות האלו, יצאו רק טורי ולינוי ולא תאושר יציאתן של בנות סניור נוספות  -המלצת הועדה

אם עיקרון זה יישמר ביחס לכל הבנות בסגל סניור בתחרויות הבאות.  , בהתאם להחלטת הנהלה.לתחרויות אלו

 תצא מתעמלת לטורניר ליד התחרות, תורשה לצאת רק מתעמלת )בלי מאמנת ובלי שופטות(. 

 

 תחרויות ג'וניור קבוצתי  .6

 פזארו, מוסקבה, קייב.  -הקבוצה יוצאת נכון לעכשיו לשלוש תחרויות

 ה. השופטת של הג'וניור זו נטלי מלכ

 

 הוספת נציג לועדת שיפוט מטעם התעמלות אומנותית .7

 וסף נציגה מטעם ענף התעמלות אומנותית. הועדה ממליצה כי תתו

 לטובת בדיקת העניין.  נציגה מהענףהוחלט כי לישיבה הבאה תוזמן 

 

 תחרויות אקרובטיקה וטרמפולינה בחודש ינואר  .8

 המקצועיות ישבצו שופטים לתחרויות אלו בהתאם לנהלי האיגוד.הועדה לומדת את הענפים, ומבקשת כי הועדות 

 הנחיות לעניין השיבוץ:

 יעקב לוי לא רשאי לשפוט בדרגה בה משתתפת הבת שלו.  -טרמפולינה .א

יש בעיה עם שיבוץ שופטים שמאמנים בשתי אגודות. הועדה צריכה לבדוק את הנושא. כרגע  -אקרובטיקה .ב

 עדה המקצועית לצורך השיבוץ לתחרות הקרובה. ועדת השיפוט מקבלת את המלצת הו

 בקרת שיפוט .9

לבנות פירמידת שופטות שמבצעות בקרת שיפוט בכמה שלבים  -נוסף רעיון  בנוסף לדוח בקרת השיפוט עלה

 ונותנות ציונים לתרגילים. 
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יבצעו בקרת שיפוט אקראית בהתאם  4מתוך  ראשיות שתי שופטותבכל בית,  –חורף קבוצתי  באליפות ישראל

 להנחיות ועדת שיפוט. 

   

 

 

 .11:00בשעה   12.1.2017 ישיבת הועדה הבאה

 

 

 

 

 

 

 רוני דינמן רשמה:

 

 

 


