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 29.01.2017ועדת שיפוט  יכום החלטותס

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

 .רוני דינמןסבטלנה זוגרייב , שרית שנער, לאון וינצקי, אילן גזית, : מוזמנים

 בנות -שיבוץ שופטים לתחרות התעמלות מכשירים בנים .1

 :מכשירים בניםגביע האיגוד התעמלות 

 מנהל התחרות( -)משה יצחק שופט ראשי -אילן גזית

 שיבוץ השופטים למכשיר יתבצע בבוקר התחרות. באופן חד פעמי 

 הגעתם. אהרון יעשה בירור טלפוני עם שופטים לוודאעקב חוסר רציני בשופטים 

 נוהל עתידי לשיבוץ שופטים:

 .תצא מאיגוד ההתעמלותלשופטים הזמנה  .1

 מטעמה עד המועד הנקוב בהזמנה. שופט שיגיע לשפוט בתחרותהשם  לעדכן עםכל אגודה תצטרך  .2

 לאחר ריכוז כל אישורי ההגעה של השופטים תועבר הרשימה לצוות משבץ מטעם ועדת שיפוט.  .3

 למכשיר בבוקר התחרות /יוגרלוהשופטים של התחרות וישובצושופטים אלו ייכנסו למאגר  .4
  בהתאם להנחיות ועדת שיפוט.

 :בנותהתעמלות מכשירים  אליפות החורף

 .שופטת ראשית ומנהלת התחרות –אורנה שי

וע"פ  בהתאם לבקשת ועדת שיפוט, שיבוץ השופטות יעשה בהתייעצות עם ועדת השיפוט הקודמת
 , לא יאוחר מיום רביעי )פגישת מחשוב(.הקריטריונים שהוחלטו בוועדת השיפוט

 יוחלט בסבב מיילים.

 סיכום אליפות ישראל חורף קבוצתי .2

 שופטות שעושות  במיידי פעם הבאה יש לאכוף את נוהל איסור טלפונים ולהרחיק -לאפוניםפ
 שימוש בפלאפונים. 

 של ת בקרת שיפוט בתחרויות על מנת למנוע התערבות יש לשקול את אופן הפעל -בקרת שיפוט
 במהלך תחרות. שופטות בקרה 

  לבחון את איכות השיפוט. ויש לעשות בקרה אקראית על מספר תרגילים של התחרות 

 בהתאמה לחוקה החדשהויש להמשיך לעשות בהן שימוש שימוש במחיצות היה מצוין ה.  

 את עצמו כתורם לאובייקטיביות בשיפוטהוכיח  שופטותההגרלה ושיבוץ אופן ביצוע ה . 

 להרחיק שופטות שלא מתנהגות כראוי. ו להקפיד על כללי התנהגות -שופטות ישיבת 

 תורם והכרחי לצורך ביצוע בקרה.  -שימוש בוידאו 

 תרגום הנושא מתוך תקנון ה יש לרכז לקראת הועדה הבאה חומר -סנקציות(  - FIG)  לצורך בניית
 קוד התנהגות וסנקציות בנוגע להפרות וקבלת כרטיסים צהובים/ אדומים. 

  ,יצאו  לשופטות שקיבלו כרטיס צהוב/ אדוםכיוון שטרם גובשו סנקציות ולא ניתן להעניש בדיעבד
 מכתבי אזהרה. 
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 סקירה ענף אקרובטיקה .3

תחרות יש שני צוותי שיפוט ששופטים שופטים. בכל  8התחרויות בארץ מתנהלות על ידי צוות שיפוט בן 
 צוותים שונים. שני במקביל 

 שופטים בינלאומיים בענף: 9ישנם 

 יהודה הובר, אמיר מוזס, קרן גרשגורן, ענת גרוס, אלכס חסיד. -4ברווה 

 איגור שטילווסר, מאיה גנות, חגית דיסקין. -3ברווה 

 לאון וינצקי. -2ברווה 

 : איםיוצקרובים בינלאומיים הלקורסים ה

 קארן מור, דניאל דנציגר. ה שטילוב, אורית כהן, אינה גוטמן, אל שופטים חדשים:

מיה גנות, יהודה מוזס אמיר, קרן גרשגורן, חגית דיסקין,  שופטים בינלאומיים שרוצים לשמר/ להתקדם:
 הובר, 

 . מימון זה ירד מתקציב הענף. 50%לשופטים הבינלאומיים הקיימים יינתן מימון של  מימון לקורסים:

 אושר פה אחד. 

 לקראת יציאה לקורסי שיפוט בינלאומיים -השתלמות שיפוט ענף אקרובטיקה .4

קראת יציאה לקורסים יתואם מועד להשתלמות שופטים לעל מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה בקורס 
 הבינלאומיים.

 למות תועבר ע"י לאון וינצקיההשת

 שיבוץ שופטים לחו"ל .5

 מכשירים בנים: 

 אילן גזית. ע"פ עקרון שיבוץ השופט הבכיר לתחרות הבכירה.  -גביע העולם באקו

 יעקב לוי.   -)טורניר בינ"ל שאינו חלק מסבב בינ"ל( "סטלה זכרובה" קייב

 שופט שני לאחר תוצאות קורס שיפוט בינ"ל.(+ יעקב לוי + UEGאילן גזית )מוזמן  -אליפות אירופה קלוז'

 קורס השיפוט הבינ"ל. קבלת תוצאות ישובץ רק לאחר  -ברלין )נוער(

 בחו"ל. לקריטריונים לשיבוץ שופטיםמכשירים בנים לגבש המלצה  ועדה מקצועית מנציגי הועדה מבקשת

 מכשירים בנות:

 ר. ע"פ עקרון שיבוץ השופט הבכיאורנה שי.  -גביע העולם באקו

 אקרובטיקה:

 שיבוץ השופטים כדלקמן: שלושה גביעי עולם. מתוכנניםעולם הלצוותים שמתכוננים למשחקי 

 צקי.לאון וינ -משחקי עולם

 לאון וינצקי.-בלגיה
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 לאון וינצקי.-פורטוגל

 הגרלה.  -בעל הברווה הגבוה ביותר לאחר קורסי השיפוט/ אם יש כמה בעלי ברווה זהה -שוויץ

יצא  4הוא שבתחרויות החשובות יצא שופט המקובל על המאמנת, ובתחרות אחת מתוך העקרון השיבוץ 
 שופט אחר, ע"מ לקדם שופטים.

 השיבוץ אושר פה אחד. 

 :שונות

לענף האקרובטיקה גם הקריטריונים לשיבוץ שופטים שנקבעו בישיבת הועדה הקודמת מתאימים  .1
 וניתן להחיל אותם לשיבוץ של אליפות ישראל.

לקריטריונים של שיבוץ מבקשים להוסיף  התקבלו מיילים בהם ת מכשירים בנותבהתעמלו .2
 שיהיו שתי שופטות מאגודה במקום אחת. תחרויות בארץ 

תשובץ שופטת אחת מכל אגודה ובמידה של חוסר  -חידוד של החלטה מישיבת ועדה קודמת
  בשופטות תשובץ שופטת שנייה מאותה אגודה.

 בוועדה הבאה – נכנס לממוצע. יש לבחון את הסוגיה -אקרובטיקהציון שופט ראשי בענף  .3

 שתסביר על הליך בקרת שיפוט בארה"ב.  -יש לזמן את נטשה לישיבה הבאה .4

 החלטת הועדה נשארת בעינה.  -ערעור תמי בק .5

 . 12:00בשעה  12.2.2017תאריך ב תתקייםישיבת הועדה הקרובה 

 

 

 כתבה: רוני דינמן

 

 

 

 

 

 


