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 22/3/2017מתאריך תשתיות ונשים עדת ווסיכום החלטות 

 

  GYM FOR ALLנושא ההתעמלות עממיתאת אישור ההנהלה להסבת רוני דינמן לרכז את  יםמבקש
 באיגוד ההתעמלות. 

 מקצועית , השתלמויות וקורסי שיפוט.מטרה: בניית המסלול העממי, תכנית 
 מטרות הוועדה:

 מתן מענה מקצועי עד דרגת ג'וניור בכל הענפים. .1
 תכנית אתנה וטופ טים .2
 השתלמויות ענפיות .3
 קידום וטיפוח מאמנים .4
 הרחבת תשתיות המתעמלים והגדלת בסיס הפירמידה. .5
 מסלול עממי .6

 
 נושאים:

 : מרכזי מצוינות .1
. התבקשנו לצמצם את מס' שעות התחרות על מנת 1/6תחרות תתקיים ב  -אמנותית

 שהמתעמלות יוכלו להיות נוכחות בטקס סיום של כל מרכזי המצוינות.
-2004תרגילים למתעמלת. שנתונים  2מתעמלות, מקסימום  3-6תרגילים, בין  6תכנית מקצועית: 

2008. 
 מחנה אימונים יתקיים בספטמבר.

 ד'.-, דרגות א'5/5רות תתקיים בתח -מכשירים בנות
שלי ביקשה מהוועדה לקיים מחנה אימונים במרכזי מצוינות מכשירים בנות. שלי  -מחנה אימונים

 תבדוק אופציות למתקן, ותכין קריטריון הכולל: גיל, דרגה וכמות מכל האגודה. 
 קריטריונים.הוחלט לפתוח את המחנה אימונים גם לאגודות שאינן חלק ממרכזי מצוינות ע"פ ה

-2טרם נקבע מועד התחרות. מחנה אימונים יתקיים בעמק הירדן בין התאריכים  -מכשירים בנים
4/4/2017. 

 
 תכנית מקצועית ליגה ב' אמנותית: .2

 התקבלו מכתבים בעד ונגד התכנית שנקבעה בוועדה מקצועית.
לטה. כמו כן, יש אוקסנה ונטלי יחליטו יחדיו על התאמת התכנית לאגודות והועדה תכבד כל הח

 לדאוג שאין מעבר של מתעמלות בין הדרגות בעונת התחרויות.
 תישלח בהקדם תכנית מקצועית ליגה ב'.

 
 :2017תכנית אתנה  .3

 בחלוקה הבאה: 2017ועדת נשים אישרה את התכנית לשנת 
 40%, מכשירים בנות 60%אמנותית 

 
 מסלול עממי: .4

 ג בוועדה הבאה.תוצ ראשונית תכנית
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 מכשירים בנות: -טירניה .5
 ))טיסה וכלכלה(. יורו למשתתף 1,000 -כעלות: 

 הוחלט לבצע רישום כדלקמן:
 מאמנות , מאמנת שלישית על בסיס מקום פנוי. 2מתעמלות +  2
 מאמנים, מאמן שלישי על בסיס מקום פנוי. 2מתעמלים +  2

 יורו. 8000עלות מוערכת: 
 ע"ח האגודה. -ע"ח האיגוד, טיסה -ליציאה לטירניה יהיה: לינה וקורסהמימון 

 לא יוכלו לצאת פעם שניה. בעבר, מתעמלת ומאמן שיצאו
 .נוספיםלבדוק אופציה למחנות אימונים  יש בקשה

 בוועדה הבאה. יעלה לדיוןקביעת קריטריון יציאה לטירניה 

 


