
 
 
 

 20.6.2017ישיבת אגף נבחרות החלטות מסיכום 
 

 
 :פס אקרובטיקה .1

 :החלטה

ותחרות אחת בארץ  60%אגף נבחרות החליט הקריטריון רק בתחרות שתתקיים על פיברגלאס ביוון 

 . 100%. במידה ולא תתקיים בארץ, התחרות ביוון תיחשב כ40%על פיברגלאס 

 .2017ן פס אקרובטיקה לשנת הפעילות האיגוד לא ישתתף במימון בכל הקשור למימו

 תיבדק היתכנות. –יוסף -בקשה לאימונים בהדר

 אושר פה אחד

 

 אקרובטיקה .2

 סיוע ייחודי: .א

 לייצג את המדינה: מתעמלי הסניור שיוצאים למשחקי העולם 6בעקבות מעמדם והישגיהם של 

 לליווי רפואי. ₪  3,000אושר פה אחד 

 ת ביגוד מקצועי.לטובת רכיש₪  10,000אושר פה אחד 

 

 בקשת חגית דיסקין ואורות חיפה –מועד ב לאליפות אירופה  .ב

אגף נבחרות מצטער כי הצוותים לא העפילו לאליפות אירופה אך יחד עם זאת לא ישתנה הקריטריון 
 בדיעבד והאגף עומד מאחורי החלטתו המקורית. 

 הוחלט פה אחד

 

 מכשירים בנות .3

 2017קריטריון לאליפות עולם קנדה  .א

 הצעה להחלטה:

מכשירים כ"א  2מתעמלות ראשונות במכשירים בודדים )לפחות  2מתעמלות ראשונות בקרב רב +  2

בהתאם לדירוג על  (.12.9נקודות מינימום לא כולל קפיצות, קפיצות  ממוצע בין הקפיצות  11.5

שירים המתעמלות עם הדירוג הגבוה ביותר בחיבור הדירוג של שני מכ 2המכשירים הבודדים, 

 הטובים ביותר עבורה

 (.24.8תילקח בחשבון תוצאות התחרות הטובה ביותר מבין השתיים )מכביה/ + תחרות מבחן 

 הוחלט פה אחד

 ג'וניור וסניור –המשך תוכנית מקצועית  .ב

 יוסף בתאריכים. -אושר מחנה אימונים לנבחרת ישראל ג'וניור וסניור בהדר .1

 מראש.ן תגיש אושר חדר כושר לפי תוכנית שזהבה זיסמ .2

 מתעמלות נבחרת הסניור בלבד.חמש ל₪  3,000אושרה מעטפת רפואית בסך  .3

ובהתאם, לכל מתעמלת סניור  לבניית תרגיל לאופיר נצר.₪  1,200אושר תשלום בסף של  .4

 .שיימצא לנכון ע"י צוות המאמנים לחבר תרגיל חדש

 



 

 

 :אושרה יציאה של נבחרת הסניור .5

 מתעמלות סניור. 5 - מחנה אימונים בחו"ל אוגוסט

 בינ"ל בהולנד.קבוצתית או תחרות  – מתעמלות( 4)  גביע העולם בהונגריה

 .מתעמלות( 4) גביע העולם בוורנה

 .מתעמלות( 4) גביע העולם בפריז

 המשך התוכנית המוצגת לעיל של מכשירים בנות אושרה פה אחד.

 

 מכשירים בנים .4

 המשך תוכנית מקצועית סניור וג'וניור

 בוגרים ונוער. – בלארוס –אימונים בחו"ל ביולי מחנה 

 בוגרים ונוער. –ולנטין פוטפנקו  –באוגוסט  בארץמחנה אימונים 

 בוגרים.  –באוגוסט  אליפות רוסיה

 גביע העולם בהונגריה.

 גביע העולם בפריז.

 לחודש.₪  1,000אושר מאמן אתלטיקה לאנדרי מדבדב בעלות 

 ההחלטות אושרו פה אחד.

 

 מנותיתא .5

 

 עד אליפות עולם –המשך תוכניות סניור אישי  .א

 כי לינוי אשרם היא המתעמלת הבכירה של ישראל. הוסכם פה אחד 

 למשחקי העולם ולהחלטה יש השלכות מבחינת אגף שיפוט. שופטתלפיכך, היא תיבחר 

                  המלצה –מהקריטריון(  40%התחרות הבינ"ל עליה תוותר לינוי תהווה תחרות מבחן ) 

 ללא שופטת משם צד. –לאגף שיפוט  

המתעמלות אשר ייצגו את ישראל באליפות העולם,  2במידה ולינוי תוותר על מינסק, לקאזאן יצאו  
 פזארו.

גניה ומורן יעדכנו את הצוות המקצועי  –במידה ולינוי תוותר על קאזאן למינסק תצא לינוי לבדה 
 תחרות, מוקדם ככל הניתן.של לינוי בדבר החשיבות בבחירת ה

 
  2018לאליפות אירופה ג'וניור אישי  2005-2003עדכון קריטריון ג'וניור אישי ב. 

המתעמלות הראשונות באליפות ישראל יכנסו לסגל הראשוני כפי שאושר באגף נבחרות  6

 .16.5.2017מתאריך 

 

 :2018גביע האיגוד ג. 

ות היא תיכנס לסגל במקום מי שתעקוף הראשונ 6תיכנס ל 2005במידה ומתעמלת משנתון  .1
 מבנות הסגל.

בנוסף, במידה ומתעמלות אשר השתתפו בנבחרת ישראל קבוצתי ג'וניור ולא ישתתפו באליפות  .2
יקבלו הזדמנות לכניסה לסגל במסגרת גביע  –ישראל בשל פציעה )עם הצגת אישור רפואי( 

 .2018האיגוד 



  
 
 

 פזארו – 2017ות העולם עדכון קריטריון סניור אישי לאליפד. 
השיגה את הקריטריון במסגרת אליפות אירופה ותייצג את ישראל באליפות העולם  –לינוי אשרם 

 בפזארו. 2017
 

 לינוי אשרם -אישור השתתפות באיטליה  .ה

 הנ"ל הוזמנה להתחרות באיטליה ע"ח המועדון שהזמין אותה.

 אושר פה אחד.

 תיתאריך אליפות ישראל קבוצתי תחרו .ו

 כי לא ישתנו תאריכי התחרויות על אף בקשת ראשל"צ. הוחלט פה אחד

 

 יוסף:-אולם הדר .6

 התעמלות אמנותית שנת הפעילות הנוכחית .א

 .עמלות אמנותית לטובת נבחרת סניוריוסף בהת-המשך התקשרות עם אולם הדר הוחלט פה אחד

 

 מחנות אימונים ותחרויות –נסיעות לחו"ל מטעם אגודות  .7

ראת שנת הפעילות הבאה יצא חוזר לאגודות הכולל את נושא אישור ההשתתפות הוסכם כי לק

 .בתחרויות ומחנות אימונים

 

 נסיעות לחו"ל אגודות: .8

 אושרו הנסיעות הבאות פה אחד:

 8-10.9.2017 –פורטוגל  –עלה מזכרת בתיה אקרובטיקה 

 16-22.7.2017 –יוון  –עירוני נתניה ושער הנגב אקרובטיקה 

 22-29.6.2017 –איטליה  –מנואל אמנותית מכבי בית ע

 

 חוזי מאמנים )מאמנות אמנותית סניור אישי( .9

 .2017לחודש )חצי משרה( ללנה קופילנקו החל מחודש יוני ₪  4,500תשלום בסך אושר פה אחד 

 

 * כל ההוצאות התקציביות שאושרו, אושרו מתקציב הענף הרלבנטי.

 

 

 


