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  8.2011.10 מיום שיפוט אגף יכום החלטותס

  להלן סיכום החלטות:

 אושר פה אחד  – 3.1.18אישור פרוטוקול  .1

  אישור שיבוץ שופטים לתחרויות בינלאומיות בכשירים בנים .2

  שופט  תחרות  מקום  תאריכים

  אילן גזית  קבוצתית  שטוטגארט  16-18.3.18

  שמואל קופנס  סטלה זכרובה  אוקראינה  30.3-2.4.18

  יעקוב לוי  גביע העולם  קרואטיה/אוסייק  24-27.5.18

  אילן גזית  גביע העולם  קופר/ סלובניה  31.5-3.6.18

  אילן גזית או סרגיי וייסבורג  קריטריון נוער  באקו/ אזרבייג'אן  21-25.6.18

אילן+ יעקוב + שמואל במידה   אליפות אירופה  גלאזגו  9-12.8.18

  .UEGואילן יהיה מוזמן של ה 

  אילן גזית או יעקוב לוי  גביע העולם  הונגריה  21-23.9.18

  אילן גזית או יעקוב לוי  גביע העולם  ברסי/ פריז  29-30.9.18

אילן גזית + יעקוב לוי (במידה   אליפות העולם  דוחא / קטאר  10-20.10.18

יתכן  FIGואילן יהיה מוזמן של ה 

  ויהיה מקום לשופט נוסף)

  יעקוב לוי או שמואל קופנס  גביע העולם  קוטבוס/ גרמניה  24-25.11.18

  סרגיי וייסבורג  בינלאומית  וורונין / מוסקבה  14-16.12.18

  

   .אושר פה אחד עקב מיעוט השופטים

  השופטים בענף. תקדם העלאת כמוהועדה מציינת כי יש ל

  ץ שופטים גביע האיגוד באקרובטיקהבנושא שיבו נוסףדיון   .3

האקרובטיקה לאפשר שני שופטים ראשיים ולכן לא ניתן לאפשר גם לחגית  חוקתלא ניתן על פי 

  וגם ללאון להיות שופטים ראשיים.

בכדי ליצור שוויון ודיון עם השטח הוחלט לפנות לצוות הענפי בשיתוף עם איגור, לאון וצינה 

בלבד לוועדת השיפוט לשיבוץ לתחרות הקרובה ונוהל  המלצה אחתלקיים דיון בנושא ולהביא 

  שיבוץ כללי.

  אושר פה אחד

  

  ענפיםתרגום החוקה בכל ה .4

 והאישי והכללי (רגינה) תרגום הקבוצתיבתשלום הרגינה ואלה יתחלקו חצי חצי  :אמנותיתב

  יתחלקו בתשלום חצי חצי. וכן (אלה)

   אושר פה אחד
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 גביע האיגוד התעמלות אמנותית .5

כי בהתאם לכניסת החוקה החדשה  3.1.2018בישיבה שהתקיימה בתאריך שיפוט החליט  אגף

  בפברואר כי גביע האיגוד יישפט על פי החוקה הקיימת לפני השינויים.

דרגת הג'וניור שלדברי , הגיעו לאיגוד מספר רב של פניות בנושא ההחלטה לאגודות וםעם פרס

  התקיים דיון בנושא. .הם קריטיים השינויים בדרגה זו חלק האגודות,

  

  החולט על הצבעה חוזרת בנושא החוקה:

  4 –שיפוט גביע האיגוד על פי חוקה נוכחית 

  2 –שיפוט על פי חוקה חדשה 

  אין נמנעים.

  ברוב קולות. הוחלט

  

 נבחרות את סוגיות הקריטריון שכן מסתמן שיש בעיה לדיון באגףמבקש להעביר  שיפוטאגף 

  .זהספציפית בנושא 

  

  הוחלט על:

  .מריה סבנקובנטלי ביידק,  –שופטות ראשיות  שיבוץ שופטות  .א

מורגובסקי  וג'ניה בוזובסקי ברווה שיקבע יחד עם מורן שיבוץ לפי יבנה - שופטות השדה  .ב

 בפגישה משותפת שתתקיים מחר במטרה להגיע להסכמות שמקובלות על כולם. 

  בסבב מיילים. שיבוץ זה ישלח לחברי האגף לאישור  .ג

  


