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 20178.6.ועדת שיפוט  מישיבת יכום החלטותס

 פס אקרובטיקה.  -עקרון שיבוץ שופטים .1

 :הצעה לעקרון שיבוץ שופטים

 . 5ו בין  3בין  -שופטי טכניקה

 על כל פס, קובע ציון התחלתי מספר הורדות.  1 -שופט ראשי

 לתחרות.  שופטיםההועדה ממליצה לקבל את המלצות צוות העבודה לשיבוץ 

  שנה הבאה יש לבנות קריטריונים מדידים לשיטה עקרונית לשיבוץ שופטים.הלקראת 

 

 :אומנותית .2

 אירוח קורס שיפוט בינלאומי-  

 רכזת התשתיות מבקשת לאמץ את הקריטריון הבא לטובת רישום לקורס:

 עדיפות לאגודות שאין להן שופטות בינלאומיות )עם ברווה( .א

 כל אגודה תהיה רשאית לרום משתתפת אחת. משתתפת נוספת על בסיס מקום פנוי.  .ב

  תוכל לצאת לשפוטנטלי מלכה הודיעה שלא אומנותית. –משחקי עולם. 

הובהר המתעמלת הבכירה שתצא לתחרות תבחר את השופטת שתשובץ לשפוט מטעמה.  הוחלט

 כי תיתכן בעיה של החלפת שופטת בתחרות כזו מאחר שמועד הרישום הסתיים.

 .שיבוץ אנג'לה פלדמן לשיפוט בתחרויות בארץ 

 קרון שיבוץ שופטים. אנג'לה משובצת לתחרויות בהתאם לקטגורית השיפוט שלה ובכפוף לע

 2017חולון  שיבוץ שופטות לגראנד פרי. 

 ויקטוריה פילנובסקי. ת בתחרות: משתתפ

 לינוי תופיע כהופעה לאור פציעה. 

 שיבוץ שופטות:

 ע"י הועדה המארגנת. SUPRVISERמשובצת כ  -פירה וורנוב

  -שתי שופטות שדהישובצו 

 רגינה דוידוב .1

 .)קדימות לשופטות מנוסות( 3הגרלה לשופטת עם ברווה  .2

  תלונה בנוגע לשיפוט בתחרות מרכזי מצוינות. –גילה צ'רניאק 

 ועדה. לא נמצא פגם בשיבוץ השופטות בתחרות. והנושא עלה לדיון. הטיפול בנושא הוסבר ל

 ז'וגרב כשופטת מטעם מדינת ישראל שחרור סבטלנה  

לא יכולה לשפוט בשם מדינת המשמעות היא שברמה הבינלאומית סבטלנה  אושר פה אחד.

   ישראל. בתחרויות מטעם המדינה יכולה לשפוט ללא הגבלה.

 .פה אחד כל ההחלטות בנושא אמנותית התקבלו
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 :אשרור החלטות שהתקבלו במיילים .3

  אילן גזית -, קנדה2017הזמנה לשפוט באליפות עולם 

  לאון וינצקי -, פולין2017הזמנה לשפוט באליפות אירופה 

 פה אחד.  ואושר

  .מכשירים בנות -תחרות המכביהל שופטת בינ"ל .4

לתחרויות  2דרגה   LEDERMER DUNJAאורנה מבקשת לאשר הבאת שופטת ניטרלית, הגב' 

כבר   LEDERMER ENESבעלה של השופטת  התעמלות מכשירים בנות )סניור וג'וניור(. –המכבייה 

לשופטת היא רק כרטיס העלות  מכשירים בנים.התעמלות  –הוזמן כשופט ניטרלי לתחרות המכביה 

 .ועלות תוספתית לחדר זוגי הטיסה

 אושר פה אחד. 

 

 )תוכנית שנתית בכל הענפים( קריטריון לשיבוץ שופטים לתחרויות חו"ל .5

 הוכרעו הסוגיות הבאות:התקיים דיון אך טרם 

  הגרלה לפי סוג התחרות או לפי סוג הברווה. –טרם הוחלט 

  התייחסות ההגרלה לשימור/שיפור הברווה. –טרם הוחלט 

  כן לא בהסכמה –אפשרות להחלפות  -טרם הוחלט. 

 


