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  9.1.2018 נבחרותסיכום ישיבת אגף 

 4.12.2017אושר פה אחד פרוטוקול  .1
 

 כנרת גנצ'רסקי והילה שבתאי –דיון בערעורים  .2
  התקיים דיון לגבי ערעורים שנכתבו ע"י כנרת גנצ'רסקי והילה שבתאי בנושאים הבאים:

הוחלט לקיים שולחנות עגולים עם האגודות בטרם תאושר תוכנית  -תוכנית השבחה מכשירים בנות  .א
  זו.

  תוכנית מקצועית וקריטריון לג'וניור וסניור אישי ידונו בהרחבה בהמשך.  .ב

בקשות למימון בנוגע לנטלי רייץ ונוגה בלוך נדחו מהסיבות הבאות: ניתן מימון לנטלי רייץ   .ג
  לות במידה ויצליחו בגביע האיגוד, יכנסו לסגלים ויקבלו מימון.המתעמ 2במסגרת אתנה. 

מאחר ומדובר על מתעמלות בגילאי ג'וניור, תינתן אפשרות לאגף נבחרות לדון  –טים -סגל טופ  .ד
  בנושא.

 בהתאם למצב הענף ובהסתכלות מקצועית ספציפית לענף זה. קריטריונים למכשירים בנים נקבעו  .ה
 ע"י היועץ המשפטי.נושאי ניגוד עניינים נענו   .ו
 פרויקט אתנה יהיה ללא שנתוני ג'וניור.  .ז
שינצחו בגביע  2003המתעמלות הראשונות לשנתון  2 –אמנותית  YOGהבהרה לקריטריון לקראת   .ח

   בגרנד פרי מוסקבה.   YOG, מתוך סגל הג'וניור הם שייצגו את ישראל במבחנים ל2018האיגוד 
מלבד ההבהרה בנושא הקריטריון  4.12.2017בתאריך  לסיכום הישיבהכל ההחלטות נשארו בהתאם 

  בסעיף ח'.

 לערער על החלטה שהיה שותף אליה כאשר אין כל שינוי בנתונים אגףנערך דיון לגבי הזכות של חבר 

  תנאים אלו מתקיימים.. הוסכם כי אין אפשרות לערער במידה וואו בנסיבות

  

  התעמלות אמנותית .3

a. 2018 קריטריונים לג'וניור אישי לשנת 
  פרי.-פה אחד עם הסתייגות של מורן וציון לגבי חובת השתתפות בגרנדהקריטריון אושר 

b.  2018קריטריונים לסניור אישי לשנת 
 .הקריטריון אושר פה אחד

c.  גלינה ברסקי –בקשת ראשל"צ לסיוע לתשלום בעבור שיעורי בלט ללינוי אשרם 
   .אושר פה אחד

  

   מכשירים בנות .4

a.  לאליפות אירופה ולהצגת קריטריוניםYOG 
-הראשונות לפי קרב 2, יהווה תחרות מבחן. 2018הוצע כי גביע האיגוד אשר מתקיים בסוף אפריל 

  .2018רב, יצאו לתחרות המבחן שתתקיים בבאקו בחודש יוני 

  קריטריון לאליפות אירופה יקבע בישיבה הבאה.

  .אושר פה אחד

b. 17.9.2017-16ס לגביע העולם בצרפת בקשה לתשלום בעבור כרטיס הטיסה של שיילי ויי 
  , יתקיים דיון עקרוני בנושא מתעמלים שחיים בחו"ל.2018יעלה לדיון לקראת תקציב 
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 :מכשירים בנים .5
a.  עדכון בנושא אלכס שטילוב ואלכס פרומישלאנסקי המשך העסקה עד להסכם 

עם זאת עד לכס שטילוב ימשיך את דרכו באיגוד, יחד על כמו א מתעמלש מברכים חברי האגף
לכניסה חלקה לתפקיד וחתימה על הסכם, אושרה הארכת הסכם אלכס פרומישלאנסקי עד לסוף 

  .2018חודש ינואר 
  אושר פה אחד

  

 אישור נסיעות לחו"ל אגודות .6

  הנסיעות שהוצגו בטבלה (אמנותית+אקרובטיקה) אושרו פה אחד


