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 29.12/5.1.18תאריך :  מועדה מקצועית טרמפולינה  סיכום החלטות

  

  לאחר בירור עם מאמני האגודות התברר כי אין מספיק מתעמלים לרוב
האגודות לקיים תחרות נפרדת לליגה הוחלט כי השנה המתעמלים הנוספים 

  שתוכננו לתחרויות הליגה יוכלו להשתתף בתחרויות הרגילות במהלך השנה .
  התקיים דיון לגבי התוכנית השנתית ,תחרויות השנה ומחנות אימונים לצעירים

 ובוגרים .
  : רשימת מועמדים לנבחרות צעירים ובוגרים  

  

  / צעיריםנבחרת  גילאים                                        נבחרת נוער בוגרים

   
    אריאל רובין. 1                   סרגיי ארטמייב                                 .1
  אילן אנטין. 2       הדר לוי                                                       .2
 . זיו מזר3דן שפר                                                              .3
 . מאי מזר4שחר ברגשטיין                                                    .4
 ניקה אורסו. 5                                                       נועה לוי      .5
 עדן קוגן. 6טל חבר                                                             .6
 . אורי כתר יעקב 7                                                         ישת עממי .7

  . איתי לוי 8                                                    .יונתן אבילאה. 8     
  אלה קובליוב. 9                                                       אייל מזרחי  .9     
  נהוראי פתיחי.10                                                       .שירי עזר.10     

  .בן ננדזה11                                                                               
        .נטע דרוטמן  12                                                                               

  .שי דימוב13                                                                               
  .הילה וקנין14                                                                               

  
  
  

  מתעמלים נוספים יצורפו בהתאם ליכולתם ולהישגים בתחרויות הארציות.   
 .מחנות אימונים יתקיימו לנוער ובוגרים ביחד ולצעירים בנפרד 
 . המחנה לנוער ובוגרים יתקיים במימון האיגוד 
  המחנה לצעירים יהיה בהשתתפות תשלום ע"י הספורטאים ויהיה בארגון יעקב לוי עם

 האיגוד .
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  התקיים דיון על דגשים והחלטות בביצוע תרגילי החובה החדשים לקראת התחרות
 הראשונה שתתקיים החודש בפעם הראשונה בביצוע התרגילים החדשים .

  

  בתרגיל הראשון :  חוסר של דרישה תגרור הורדה 11-14גילאים  5דרגה : 
  נק' מציון הביצוע . 2.0של 

נק' מהציון  2נק' תגרור הורדה של  4.5בתרגיל השני : חוסר בדרגת קושי נדרשת 

  הסופי .

  בתרגיל הראשון : חוסר של דרישה תגרור הורדה של  15-17נוער גילאים  6דרגה :
 נק' מציון הביצוע . 2.0

  נק' מהציון הסופי . 2.0הורדה של  תגרורנק'  7.0בתרגיל השני : חוסר בדרגת הקושי 

  בוגרים לפי החוקה הבינלאומית . 7דרגה 
  

  של אבנר לויטין העלה הצעה לקיום האקתון, שילוב של טכנולוגיית מחשבים ומרתון
 שונות לשיפור תחום הטרמפולינה . תפעילות לפיתוח טכנולוגיו

  

  הוחלט כי חבריי הועדה יחשבו על רעיונות פיתוח שונות שמהם אפשר לקיים האקתון
 הבאה . הכזה ויביאו הצעות לוועד

     

                                                                         

 

  


