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 31.7.2017ישיבת אגף שיפוט מתאריך החלטות מ סיכום

 שיבוץ שופטים לתחרויות בחו"ל .1
 :אמנותית .א

  צ'אלנג' קאפ קאזאן

הוחלט כי בחירת השופטת תיעשה בהסכמה בין האגודות המשתתפות בתחרות הסניור )ניקול 

 ראשל"צ(.  -ת"א, לינוי אשרם  -וורנוקוב 

במידה ולא תהיה הסכמה תתקיים הגרלה והאגודה הזוכה תיבחר שופטת העומדת בקריטריון אך 

 טרם יצאה לשפוט בחו"ל השנה.

 אליפות העולם פזארו

בהתאם לעקרון שיבוץ שופטות, ומאחר ומדובר בתחרות מועדפת לבחירת הפועל ראשל"צ )לינוי 

 המתעמלת הבכירה(.אשרם 

 מכשירים בנות: .ב
 אפרת בראל –צ'אלנג קאפ בורנה 

 דנית  –תחרות בינ"ל בהולנד 

 לםעמו -צאלנג' קאפ פריז 

 *ניתן להחליף בין התחרויות בהסכמה כוללת בין השופטות

 אורנה שי על פי החלטה קודמת של ועדת שיפוט. –אליפות העולם קנדה 

 מכשירים בנים: .ג
 ללא שופט -תחרות בינ"ל  –אליפות רוסיה 

 אילן גזית –צ'אלנג קאפ בהונגריה 

 יעקב לוי –צאלנג' קאפ פריז 

 השופטים*ניתן להחליף בין התחרויות בהסכמה כוללת בין 

 (FIG)אילן גזית מוזמן מטעם ה יעקב לוי –אליפות העולם קנדה 

 :אקרובטיקה .ד
  גביע העולם בליסבון

שני שופטים לצאת לתחרות. יצאו  מעונייניםמתאים וקול קורא לכל שופטים שיש להם ברווה  יישלח

 , עם קדימות לברווה.חשבון האיגוד ליוצאים ע

  אליפות אירופה בפולין

בהתאם לנוהל שיבוץ שופטים, ומאחר ומדובר  בתחרות מועדפת, השופטים ישובצו מהאגודות עם 

 הצוותים המובילים.

זוג מאחר ומשתתפות בתחרות מאיה תצא , UEG/FIGע"ח הבמידה ולאון מוזמן  - ורוניור סני'ג

 ישראל. טעםשני שופטים מנה אפשרות לשליחת איגור יצא במידה ויש ממכבי דן.  בנות

מועפפי חיפה והגרלה  מטעםקרן גרשגורן  -בהתאם לאגודות מה הצוותים המשתתפים   - גרופאייג' 

 ון.  חולאו מכבי דן שופט מבין 
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 דיון במכתבים שהתקבלו בנושא אליפות ישראל אמנותית :  .2
 

  ע"י ועדת שיפוט. ואושריחסות מורן וג'ניה בנוגע לשיבוץ שהוחלט תילההמכתב יעבור  –מרינה צבקביץ 

 .על פי נוהל ערעור התקבל לאהבקשה נדחתה מאחר והערעור  –מרינה אבלמסקי 

ועי מהענף שהמליץ על מבנה לקבל את המלצת הצוות המקצאגף שיפוט החליט  – כרמל מלינסקי

במידה ויש הצעות/המלצות לקראת שנת הפעילות  בהגדרת מבנה זה נלקחו שיקולים רבים., השיפוט

 הבאה, נשמח לקבלם ולדון בהם.

בעקבות כמות הערעורים והקשיים בתחרות הוחלט כי כל הגורמים המנהלים בתחרות: שופטות 

 וו סיכום תחרות שיוצגיגיש, ם האיגודטעתחרות צוות מקצועי ומנהל תחרות מראשיות, מנהלות ה

 בוזובסקי. ומורן מורגובסקי ג'ניה, אליה יוזמנו הבאה בישיבה

 

 


