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  4.12.2017ישיבת אגף נבחרות החלטות סיכום 

  :תוהחלטלהלן סיכום 

כחברה בוועדה הטכנית מכשירים  UEGברי האגף מברכים את חברת האגף, אורנה שי, על בחירתה לח .1
 בנות.

 

  YOGקריטריון  –ערעור ציון דהן  .2
למבחנים  יטוסו למוסקבה 2018בגביע האיגוד  2003המתעמלות הראשונות בשנתון  2הערעור התקבל ו

  . YOGל

  אושר פה אחד

 

 קריטריון לאליפות העולם באקרובטיקה ופס אקרובטיקה .3
 

  , בלגיה2018אליפות העולם אפריל  –דות ימאקרובטיקה פיר

  (באלאנס+טמפו)תרגילים  2, לפי 2018הקריטריון יקבע בגביע האיגוד 

  נק' 50 – 11-16

  נק' 50.7 – 12-18

  נק' 51.7 –וסניור  13-19

  אושר פה אחד

  

  2018אליפות אירופה אפריל  –פס אקרובטיקה 

אשר יקבע בהתייעצות עם אנשי הצוות  ציון דהן יביא קריטריון חלופי. לא אושר הקריטריון המוצע

  ויאושר בסבב מיילים. הענפי

  

 מכשירים בנות: .4
 2018תוכניות מקצועיות לשנת  אישור  .א

  מטרות התוכנית:

מבחן ראשון  –לאליפות אירופה ועולם 2018) וסניור לשנת 2003-2004הכנת נבחרת ג'וניור ( .1
 ).2018לאליפות אירופה יתקיים בגביע האיגוד (אפריל 

ם , קריטריון ייקבע בבאקו יוני, יש לקבוע קריטריון ישראלי בשיתוף עYOGל 2003הכנה לשנתון  .2
 מועמדות נויה חקלאי, ליהי רז. –ספורט הישגי 

 יוצגו לאישור האגף בישיבה הבאה.  YOGו קריטריונים לאליפות אירופה

תקציבי וקביעת קריטריונים  לדיוןתוכנית מקצועית והשבחה מכשירים בנות אושרה פה אחד בכפוף 

ברורים לכניסה לסגלים וליציאה לאליפות עולם ואירופה. יתקיים דיון נוסף בנושא לאחר קביעת 

  .2018תקציב 

  

  

 בקשת אופיר נצר  .ב
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בשווי , החל מחודש דצמבר, 2018אושרה פה אחד בקשתה של אופיר נצר לסיוע עד אליפות אירופה 

  אגף נבחרות.לחודש מתקציב כללי של  ₪ 1,500של 

 אמנותית .5
 התעמלות אמנותית אישי 2018אישור תוכניות מקצועית   .א

  , טעון אישור תקציבי.תוכנית מקצועית של לינוי אשרם פה אחד אושרה

  2018גביע האיגוד  -קריטריון לסגל אישי סניור   .ב

  לינוי אשרם, ניקול זליקמן, ניקול וורנקוב –מתעמלות סניור  3

  מועמדות נטלי רייץ, יאנה קרמרנקו ויוליאנה טילגין. – 2002משנתון המתעמלות הראשונות  2

  אליפות אירופה ועולם.ההשתתפות בייכנסו למרוץ על  הנ"להמתעמלות  5אושר פה אחד כי 

  תובא לאישור אגף נבחרות בישיבה הבאה. 2018תוכנית תחרויות ל

  2018האיגוד גביע  -קריטריון לסגל אישי ג'וניור הכנה לאליפות אירופה   .ג

  מכשירים). 4(לפי  מהקריטריון 40%גביע האיגוד 

  תוכנית לתחרויות תאושר בישיבה הבאה –מהקריטריון  60%תחרות בינ"ל 

 :מתעמלות בסגל הרחב 6נכון לעכשיו 

 תיכנס –שני קטייב, ולריה סוצקוב, עדי כץ, מישל סגל, נוגה בלוך, סוניה לייפמן (כרגע לא מתעמלת 

  ).במידה והיא לא תשוב לפעילות במקומה 7ה המתעמלת במקום

  תובא לאישור אגף נבחרות בישיבה הבאה.למתעמלות סניור וג'וניור אישי  2018תוכנית תחרויות ל

  

 בקשות למימון בנוגע לנטלי רייץ ונוגה בלוך  .ד
  הבקשות נדחו פה אחד.

 

 אישור נסיעות אגודות לחו"ל  .ה
בתנאי שמתעמלות ג'וניור והונגריה/אסטוניה/פולין   FIGאושרה השתתפות בטורנירים של 

. שאר הבקשות אושרו פה אחד, הודעות לתחרויות הנ"ל שמתכוננות לאליפות אירופה לא יוצאות

  מתאימות יישלחו לאגודות.

  

 טים-עדכון בנושא טופ .6
  הסגל אושר פה אחד

  

 תוכנית מקצועית –אקרובטיקה  .7
  הנושא יעלה על סדר היום בישיבה הבאה.

  

  

  

  

  

 –מכשירים בנים  .8
   -יעדים להסכם עם סרגי וייסבורג   .א

  1-12מקום  –אליפות אירופה מכשיר בודד 
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  1-24מקום  –רב -אליפות אירופה קרב

  1-16מקום  –אליפות העולם מכשיר בודד 

  1-36מקום  –רב -אליפות העולם קרב

  היעדים אושרו פה אחד, ההסכם יעודכן בהתאם.

  

  – אלכס שטילוב  .ב
כעוזר מאמן של סרגי  2018פה אחד את העסקתו של אלכס שטילוב לשנת אישר אגף נבחרות 

וייסבורג, במקום העסקתו של אלכס פרומישלאנסקי ובהתאם לתקציב המכשירים בנים. יתקיים 

  , ומו"מ לגבי תנאי העסקה.מכשירים בנים לגבי הגדרת סמכויותדיון בצוות 

  

  – שונות .9
 יוסף-הדר  .א

  .2018אנו ניצבים בפני חתימה על הסכם התקשרות חדש באותם תנאים לשנת  2018לקראת ינואר 

  המשך התקשרות. אושר פה אחד

 ביגוד  .ב
אף על פי מייל שנשלח מייל אל כל חברי הענף לא התקבל מידע לגבי מידות, נא להעביר מידות עד 

  נבחרות ג'וניור וסניור בלבד. –סוף השבוע 

 ערב גאלה  .ג
  שלי מתתיהו.ניתן לבקש מראש במייל מ, הזמנות 30/12/2017יתקיים ביום מוצ"ש 

 אתנה  .ד
  אגף נבחרות מבקש פה אחד מהנהלת האיגוד לדון בהחזרת את תקצוב הג'וניור לפרויקט אתנה.


