
 

 

 8.11.16 אקרובטיקה ועדה מקצועיתסיכום החלטות 

 

 .20.9.2016מתאריך  הוועדהפרוטוקול אושר פה אחד  .1

 

השינויים בלוז התחרויות, מצורף לוח תחרויות הועדה המקצועית מאשרת את  .2

 .מעודכן

 

וך תחרויות אך ורק בתנאי שיעמדו ערלמאשרת לאגודות הועדה המקצועית  .3

 לנהלי האיגוד:בתנאים הבאים ובהתאם 

  ועדה מקצועית אקרובטיקה תאשר את התחרות בטרם תפורסם

 התחרות.

 .פרסום התחרויות יהיה לכל אגודות האקרובטיקה הרשומות באיגוד 

 .ההזמנה תצא דרך איגוד ההתעמלות 

  סיום הרישום שבועיים וחודש לפני התחרות, תתבצע כפתיחת הרישום

 לפני התחרות.

 

 .26.11.16לפס תערך במשגב בתאריך  )חוזרת( השתלמות נוספת .4

 

 שופטיםההוחלט על יציאה של התקיים דיון בנושא ו, קורס שופטים בינלאומי .5

 הבאים:

  חגית דיסקין, קרן גרשגורן, אמיר מוזס, יהודה הובר –אנגליה. 

 מאיה גנות, אלה שטילוב, אינה גוטמן. -אוקראינה 

  דניאל דנצינגר, קארן מור –ארה"ב. 

 בני גורביץ. – ג'ורג'יה 

 

 ברעננה  18.11.16השתלמות מאמנים בפרמידות תערך ב .6

  חגית ומאיה(. והשינויים  הסבר החוברת –חוברת הליגה( 

 ל שיפוט בכל דרגה )לאון ואיגור(.הסבר ע 

 ה('הקרנת סרטונים מכל דרגה )שרהל.  

 



 

 

 לוח תחרויות

 

 

 2017לוח תחרויות אקרובטיקה פירמידות   
 מנהל  מיקום  פירמידות תחרות  תאריך 

 רותי זוהר מודיעין גביע הידידות  30.12.16

 רונית פינדר שוהם  ליגה  –אליפות שוהם  1.1.17

 ציון דהן הדר יוסף גביע האיגוד פירמידות 20.1.17

 ציון דהן רעננה יפות ישראל הפתוחהלא 3.2.17

 ה מילר'לשרה חולון אליפות החורף 10.2.17

 קרן גרשגורן חיפה -זבולון גביע המעופפים 25.2.17

 ציון דהן חולון ליגה בית א  פירמידות  24.3.17

 ציון דהן חולון ליגה בית ב  פירמידות 31.3.17

 חגית דיסקין לב השרון  אליפות אקרוג'ים  7.4.17

 ה מילר'שרהל חולון אליפות האביב 21.4.17

 ציון דהן חולון גמר ליגה    פירמידות 28.4.17

 )קריטריון( ציון דהן הדר יוסף אליפות ישראל פירמידות  19.5.17

 ה מילר'לשרה חולון אליפות  הקיץ 9.6.17

 ציון דהן ירושלים אליפות ישראל בירושלים יולי

14.7.17 ACRO CUP- ה מילר'לשרה חולון פס ופירמידות 

 2017   פסלוח תחרויות אקרובטיקה 
 אחראי תחרות  מיקום  פסתחרויות  תאריך 

 מירב שניידר יקנעם תחרות ידידותית 2.12.16

 רונית פינדר שוהם אליפות שוהם 26.12.16

 ציון דהן הדר יוסף גביע האיגוד פס 13.1.17

 שני בן נון גני תקווה תחרות לידר הפתוחה 18.2.17

 מירב שניידר יקנעם תחרות פס 24.2.17

 עמנואל שדכן ראשל"צ ראשל"צהאליפות הפתוחה מכבי  11.3.17

 ה מילר'לשרה חולון ליגה, ארצי, בינלאומי מוקדמות פס מרכז 17.3.17

 מירב שניידר יקנעם תחרות פס 6.4.17

9.4.17 AcroGym Open 2017 חגית דיסקין הדר השרון 

 כרמית להט נתניה ליגה,ארצי, בינלאומי  מוקדמות פס צפון 28.4.17

 מיכאלה מילוא שער הנגב ליגה,ארצי, בינלאומי דרוםמוקדמות פס  12.5.17

 חגית דיסקין קדימה גמר ליגה פס 26.5.17

 ציון דהן הדר יוסף אליפות ישראל בפס אקרובטיקה 16.6.17


