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 סיכום החלטות מישיבת ועדת נבחרות מה-28.3.17

 :החלטות

 :לאליפות אירופה בנים בנות קריטריון. 1

 נק' 75  -רב  -קוד לקרבינ -בנים    

 נק' 13 –קוד למכשיר בודד ינ            

 נק' 74 – בוגריםבשנה ראשונה רב למתעמל -לקרבקוד ינ            

    תיערך תחרות במידת הצורך, ובנוסף  )בנים + אופיר נצר( אוקראינהתחרות ביקבע ב הקריטריון  

 מבחן פנימית.    

 

 (קרקע, מקבילים, קורה)נק'  11.5ממוצע למכשיר בודד  -בנות    

 נק' 12.5 ממוצע לקפיצות            

 נק' 46       רב     -קרב            

יקבעו  (מתעמלת מארה"ב)לי יתוצאותיה של ש .בהדר יוסף תיערך תחרות מבחן ,6.4.17 -י בנקבע כ

שישפוט את  פוטילאותו הקריטריון ובשיפוטו של אותו צוות ש צפייה בסרטוני וידאו ובהתאם לאחר

 תחרות המבחן.

 :קריטריון לאליפות אירופה אקרובטיקה. 2

 מקום ראשון ושני באליפות ישראל.א.    

 נקודות 50יעמוד על  הקריטריון - 11-16ב. גילאים    

 נקודות. 76יעמוד על  הקריטריון -ג. סניור    

 ג', בהתאם לגיל(.-ב' או א' ו-מנת לצאת לאליפות, חייב הצוות לעמוד בשני קריטריונים )א' ו-על

 

 :כל הענפים -לסגל המכביה  קריטריון. 3

לינוי  - רב-בקרבראשונות  4 -סניור אישי  . ישתתפואין תחרות קבוצתית - ות אמנותיתהתעמל

יוליאנה טלגין, נטלי רייס  - ג'וניורנובסקי, ניקול זליקמן וניקול וורונקוב. אשרם, ויקטוריה פיל

 .4-יקיימו תחרות על המקום ה 2002-2004 ויאנה קרמרנקו. בנוסף שנתונים 

 

 )אופיר נצר, אופיר קרמר, צוף פלדון, גאיה גלעדי, שילי וייס(. מתעמלות 5סניור  - מכשירים בנות    

, מתעמלת מתעמלות 6, ניתן לשתף עד (2002-2004) מתעמלות 5-ל תחרות מבחן תתקיים ג'וניורל    

 אחת לבחירת המאמנת הלאומית.

 

 בחירת המאמן.אחד על פי ומתעמל ראשונים באליפות אירופה  5 - מכשירים בנים    

 מתעמל אחד על פי בחירת המאמן.ומתעמלים על פי תחרות מבחן  5 - ג'וניור    
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 טיקה במסגרת אליפות ישראל במכביהפס אקרוב. 4

מותנה בתכנון מראש עם  ,מכביהמסגרת הלהשתתף באליפות ישראל ב ל המתעמלים יוכלוכ

 תחרות מוגבל.ת וזמן לוגיסטי הערכותהמארגנים וזאת עקב הצורך 

 

 28.4ואליפות העולם בפס אקרובטיקה  לקריטריוןבקשה . 5

 החלטה בנושא. בלבשלב זה מוקדם לק    

בתחרות קרו יב דהאן וישניה וציוןג'קי . לוי ועמנואל שדכןיעקב  נועדה הבאה יזומלישיבת הו

 , ע"מ ללמוד את הנושא והרמה.בנתניה שתתקיים

 

 אמנותית סניור אישיועית התעמלות תכנית מקצ. 6

 מכביה. קריטריוןא. ראה     

 כל עוד לינוי אשרם פצועה, ניקול זליקמן תחליף אותה בתחרויות.ב.     

בסופיה, וורונקוב תשתתף בתחרות  לינוי אשרם תשתתף בתחרות בהתאם לדיווח של האגודה, 

 ניקול וורונקוב תחליפה. ,בתחרות זאת שליד. היה ולינוי לא תשתתף

                                  בתחרויות המתקיימות ליד הצ'אלנג' קאפ, גביע העולם והגרנד פרי  -הוחלט על קריטריון כללי ג.     

 .2002-2004תשתתפנה המדליסטיות של שנתונים 

 לקראת הישיבה הבאה. ביר לאיגוד תכנית תחרויות עדכניתהמאמנות יתבקשו להע ד.    

 האישיות תוזמנה לישיבת הועדה הבאה.ה. המאמנות     

 

 שונות. 7

בנות,  מכשיריםנבחרת ישראל על פי בקשתה של אורנה, שירי שי אושרה להעביר שיעורי בלט ל

 בהתאם לרוח החלטת ההנהלה בנושא.

 

 

 


