
 

 21.2.17אקרובטיקה    –ועדה מקצועית  סיכום החלטות מישיבת

 הועדה המקצועית מאשרת את הפרוטוקול הקודם.: פרוטוקול אישור .1

 

 . UEGאיגוד ההתעמלות מארח את חברי הועדה הטכנית של  -UEGאירוח ועדה טכנית  .2

 

 : מאושר לחגית דיסקין לצאת לקורס בהודו. קורס שיפוט .3

 

, 2019בישיבת ההנהלה האחרונה הועלתה הצעה לארח את אליפות אירופה :  9201אליפות אירופה  .4

. שתי ובאיגוד מתעמלי אקרובטיקה רבים ומוכשרים ישראל נחשבת מעצמה בענף האקרובטיקה בעולם

 בלרוס ובולגריה. -מדינות נוספות הגישו הצעות לקיום התחרות

 

 באיטליהיציאה לתחרויות לקבוצות הבאות: תחרות הועדה המקצועית מאשרת את  חו"ל:בתחרויות  .5

  חיפה. אורות  - בלגיה, תחרות ב עלה רעננה –

 

גביע האיגוד היה למעשה תחרות רשמית ראשונה על פי החוקה החדשה ולדעת  :סיכום גביע האיגוד .6

לגבי . תצא הודעה לשופטים ופטיםמספר בעיות בקרב הש השופטים הראשיים נוהלה כשורה מלבד

מידע בזמן  העברתו דיבוריםר יסוזמן השיפוט, אבאיסור טלפונים חידוד הנהלים בנושאים הבאים: 

השיפוט. כל שופט שיחרוג מהוראות אלו ייענש על פי הקריטריונים שתקבע וועדת שיפוט עד לכדי 

 הרחקה. 

 

  :פס אקרובטיקה  .7
 יש לתת דגש על החוקים ולא לשנותם : 

 בתחרות מכבי לידר.  המזרונים וזווית הפס, כפי שנעשה את סידור בזמן תחרות אין לשנות 

 .תלבושת חייבת להיות מכנס קצר או טייץ צמוד ארוך, לא מכנס של התעמלות מכשירים 

 

  ניתן להמשיך בדרגה האחרונה של אותו מסלול גם לאחר זכייה במקומות הראשונים. בפס: 6דרגה  .8

 

דרגות אייג' גרופ, ג'וניור וסניור .  -המלצת הועדה המקצועית שישתתפו במכביה בפס  מכביה: .9

 ג'וניור וסניור. -פירמידות

 

 .אישור הנהלת האיגודליועבר מתעמלים, הקריטריון ליציאת  -  אליפות אירופה בפולין .10

  באליפות ישראלמקום ראשון ושני. 

 AG-  נק'  50 -תרגילים  2סכום 

 נק'. 76 –תרגילים  3סכום  –וניור סניור 'ג 

 

  20.5.17-19תחרות קריטריון לאליפות אירופה יתקיים באליפות ישראל  .11
 התחרות תתקיים בהדר יוסף במשך יומיים.  שישי שבת, או חמישי שישי. 

 

: אימון מרוכז של פס לאחר אליפות ישראל. התאריך יתואם עם האיגוד ביום אימוני נבחרת פס .12

 בהדר יוסף,  באולם האימונים. האימון יערך עם מאמן אישי ובני ועמנואל ירכזו את האימון.שבת 

 

: אימונים מרוכזים ומסודרים בהדר יוסף. הועדה המקצועית תבחר את  אימוני נבחרת פרמידות .13

 הצוותים הבולטים והטובים בענף.



 

 

 

 

 חלוקה לבתים  : תחרות ליגה  .14

 31.3.17 - בית ב' 24.3.17-בית א' 

 מכבי אקרוג'ים מכבי דן

 שוהם סנונית

 מעופפי חיפה אורות חיפה

 הפועל חולון אקרוג'ים מודיעין

 עלה רעננה מזכרת בתיה

 מכבי הוד השרון יבנה

 רית עקרוןק אקרובטיקס

 משגב סבא-סלטה כפרהפועל 

  

 תחרויות הליגה. יש להכניס את לאתר איגוד ההתעמלות  לפני  -חוברת התרגילים החדשה  

 

 יש לעביר לכל האגודות:  חוקת שיפוט חדשה .15

 Bשינוי בדרגה על פי החוקה החדש דרגות הקושי בתרגילים יהיו: 

 דרישות דינמיק באלנס דרגה

A  ללא דרישות ספציפיות  50 -עד   60 -עד 

B  חובה עמידת ידיים ללא תמיכה  - דרישות באלנס 60 -עד   70 -עד

 שמבוצעת על ידי הטופ ולא הבינונית.

חובה לבצע סלטה כלשהי  –דרישות תרגיל דינמי 

 כאלמנט אישי

C  כל הדרישות הבינלאומיות  70 -עד   80 -עד 

D  כל הדרישות הבינלאומיות 80 -עד   90 -עד 

 

 נק'. 1.0, במידה וחסרה דרישה ע"פ החוקה הורדה  1-3אין דרגת קושי בתרגילי הליגה 

 


