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 17/1/2017ועדה מקצועית מכשירים בנות  סיכום החלטות מישיבת

 

 תוצאות קורס שיפוט בין יבשתי: .1

 2ברווה  -אורנה שי

 2ברווה  -אפרת בראל

 3ברווה  -תמי אייזנברג

 

 קורס שיפוט בינלאומי: .2

 אפרת מועלם ,תמי בק, מיה שני, איילת אורלי ונעמה חי. : דנית שדה,יוצאות

 הנושא יעלה לדיון במסגרת ועדת שיפוט באופן רוחבי.    –לגבי המימון 

 שתי ההצעות הבאות: לדיון לוועדת כספים לאחר המלצת ועדת שיפוט,בקשת ועדה מקצועית להביא 

 שופטות(. 4מהאגודות )אחוז לשופטות  50מימון מלא לשופטות ניטרליות , ומימון של  .1

 שופטות(. 2מכל אגודה ) אחתמימון מלא לניטרליות ומימון מלא לשופטת  .2

 .כלל יצוין כי שופטת חדשה לא תקבל מימון

 אורנה שי לא נכללת בספירה.

 למען הסר ספק, שופטות חדשות שהגישו בקשה: רייצל היימר, תמי טל ומירב שניידר.             

 אליפות החורף: .3

 .22/1אחרון לרישום:  תאריך

 מתעמלות. 5 -אגודות,  ו 3ויהיו מינימום במידה התחרות תתקיים 

החלטת ועדת מקצועית: מכיוון שהתחרות קטנה, אורנה תהיה גם מנהלת מקצועית וגם 

 שופטת ראשית.  בתחרויות הבאות, תיעשה חשיבה מחודשת ויופרדו התפקידים.

 שיבוץ שופטות לתחרות חורף: .4

 מי יהיו השופטות. יקבעווועדת שיפוט  ,ים הרישום לתחרותלאחר שיסתי

 מפגש מאמנים: .5

 . תישלח הזמנה ע"י שלי מתתיהו.9:00-12:00בין השעות  10/2קבע מפגש בתאריך נ

 תחרויות בענף: .6

לקראת שנה הבאה, בישיבה הבאה ייקבעו לאזורים וחלוקת אגודות בכל אזור. נא להעביר 

 הצעות.
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 :2016עונת תחרויות שופטות ניטרליות  .7

 ושא יעלה לדיון במסגרת וועדת שיפוט.הנ

 

 תכנית מקצועית: .8

 10-15,  ומתעמלת אחת 24מתעמלת אחת בגמר קרב רב  -ריאלי לאליפות אירופה היעד ה

 בגמר מכשיר בודד. 

 

 קריטריון לאליפות אירופה:  .9

 נק' לקרב רב 48 

 )ממוצע של שתי קפיצות לתחרות( נק' 13.516קפיצות: 

 נק' 13.233מקבילים: 

 נק' 13.233קורה: 

 נק' 13.166קרקע: 

 .הוחלט פה אחד

 ללא בור. 9/3 -תחרות מבחן לאליפות אירופה תתקיים ב

 

 באקו: .10

 לפברואר.  10הרשמה לבאקו: 

 הוחלט:

 תחרות מבחן לבאקו לבור. 4/2

 בור. ללאתחרות מבחן לבאקו  9/3

 קריטריון לבאקו: 

 נק' ממוצע 13קפיצות : 

 נק' 12מקבילים, קורה, קרקע: 

 הוחלט פה אחד

 2-יש לקבוע על כמה מכשירים מחויבת להתחרות וכיצד ייקבע מי מתחרה במקרה שיותר מ

 מתעמלות מעוניינות באותו מכשיר.
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 :FEYOקריטריון ל  .11

 נק' 47.400בהתאם להחלטת מנהלת הספורט ההישגי מתעמלת אחת 

 יוסף.-בהדר 8/5תחרות מבחן לג'וניור:  

מתעמלות.  5נק' במבחן הראשון, עד  45.0יצאו רק מתעמלות שהשיגו  -תחרות בינלאומית

 EYOFעל מנת לצאת ל  47.400קריטריון של 

 נק'. 47.400 – 2017תחרות מבחן שניה בארץ במסגרת אליפות ישראל יוני 

 הוחלט פה אחד

 

 :2020סגל   .12

 מתעמלות. 2סה"כ, ביקשנו שיחולק ל ₪  8000תקצוב של 

כל ₪  4000המתעמלות הבכירות ביותר אחרי אליפות אירופה ייכנסו לסגל ויקבלו  2נקבע כי : 

 אחת.

 טופ טים:  .13

 עדוף לאמנותית.ית: יתקבלו מס' שעות במדיקס עם תימעטפת רפוא

 המתעמלות:

 מדיקס  -אופיר קרמר צוף פלדון 

 וינגייט -גאיה גלעדי ואופיר נצר 

 מדיקס -דוגה, מיקה זורעאנדי טוריסקי, נועה 

 על בסיס מקום פנוי. -נויה חקלאי

, היא תיכנס אוטומטית EYOF*אם מתעמלת שלא נמצאת ברשימה תשיג את הקריטריון ל 

 לרשימה.

 

 ה':-ימים א' 12:00-9:00שעות אולם הדר יוסף במסגרת מימון של איגוד ההתעמלות  .14

וזמנות להגיש בקשה ולהגיע להתאמן מתעמלות מאגודות במסלול אולימפי דרגות ג' ומעלה מ

 באולם.  אורנה תדאג להכין את סדר היום ולתיאום בין האגודות.

 לאותו חודש לגביו מוגשת הבקשה.   1על האגודה  להגיש בקשה לשיבוץ לאימונים  עד ה 

 ייצא מכתב עם הסבר לאגודות בנושא. –בקשה שתוגש מאוחר יותר לא תידון 

 

 


