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 27.7.2017אגף נבחרות  החלטות מישיבת סיכום

 

 

 :התעמלות אמנותית .1

 :תחרויות בינ"ל 1.1

 לא יצאו מתעמלות. –מינסק  .א

 לינוי אשרם + ניקול וורנוקוב. –קאזאן  .ב

 וורנוקוב.לינוי אשרם + ניקול   -אליפות העולם בפזארו  .ג

,  הרכב הקבוצה: מתעמלות סניור + קבוצה משולבתהאיגוד קיבל אישור השתתפות בתחרות של  – AEON CUP .ד

 מתעמלת ג'וניור + שופטת + מאמנת. תישלח בקשה לתוספת של מאמנות.

 הוחלט כי ג'ניה ומורן יביאו הצעה להרכב הקבוצה והיא תישלח לאישור אגף נבחרות בסבב מיילים.

 טות התקבלו פה אחד.כל ההחל

 

 :הכנה לאליפות העולם –ניקול וורנקוב  1.1

 לטובת רכישת ביגוד מקצועי, מעטפת רפואי ובלט.₪  10,000אושרה מסגרת של 

 אושר פה אחד

 

 1018קריטריון ג'וניור לאליפות אירופה  1.1

שהקריטריון יישאר כפי  הוחלט פה אחד –התקיים דיון בהמשך לבקשת מכבי דרום, מקפת פ"ת, אסא ת"א 

 שהוחלט ע"י האגף )ואושר ע"י הנהלת האיגוד(.

 

 מכשירים בנות .1

 גאיה גלעדי –מעטפת רפואית  1.1

לכל אחת מהמתעמלות המתכוננות לאליפות  פה אחד אושר – 10.6.1017הבהרה לפרוטוקול אגף הנבחרות מיום 

 מעטפת רפואית.₪  1,000העולם 

ע"מ לדעת באם יש  15.8.2017לא יאוחר מיום רפואי על כל אחת מהמתעמלות לקבל דוח  וחברי האגף ביקש

 .24.8.2017צורך בתחרות המבחן ב

 

 אירובי .3

אושרה בקשת יוסי נקר )בשם עתליה נקר( לפנים משורת הדין ובאופן חריג לצאת למחנה אימונים. האחריות 

  המלאה עליו כפי שהצהיר במכתב.

 

 כללי .4

מתעמלות  רק, למעט קאזאן, בו ישתתפו בהתאם לטבלה שנשלחה אושרו פה אחד –אישור נסיעות לחו"ל אגודות  1.1

 בהתאם לקריטריון שהוחלט בעבר.
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 1018עקרונות לבניית תוכנית מקצועית לשנת הפעילות  1.1

 העולם.תחרויות בינ"ל + אליפות אירופה + אליפות  10 –הגבלת מספר תחרויות בשנת הפעילות  .א

 מחנות אימונים בהתאם לתוכנית מקצועית. .ב

 השתתפות חובה באליפות ישראל. .ג

 למי שיעברו קריטריון. -אליפות אירופה ואליפות העולם  .ד

 למי שיעברו קריטריון. –גרנד פרי ואו כל תחרות בינ"ל הנתמכת ע"י האיגוד  .ה

ן במסגרת אגף נבחרות במהלך ותידו 11.10.1017תוכנית מקצועית לשנת הפעילות הבאה תוגש עד לתאריך  .ו

 .1017נובמבר 

 יש לציין תחרויות מבחן וקריטריון. .ז

 אושר פה אחד

 
   – אליפות אירופה אקרובטיקהאושרה השתתפות זוג בנים ג'וניור )גל פלדמן ושביט עטר(  .5

 .16.7.1017סבב מיילים מיום  

 

 

 


