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 9.2.16  אקרובטיקה  –ועדה מקצועית  סיכום החלטות

 
 ליפות עולם בסיןא

 .הועדה המקצועית מאשרת שבתחרות הזו האיגוד יממן את ספורטאי הסניור 
 יקבלו תמיכה. ,והצוותים שזכו באליפות אירופה במדליה

 בארץ אישורי תחרויות

פתוחה להשתתפות חייבת להיות הועדה המקצועית בישיבת כל תחרות המאושרת 
 איגוד ההתעמלות.  י"עכל האגודות, הפרסום והזמנה לתחרות יתבצע 

 התחרויות שאושרו:

 קרן גרשגורן. -מנהלת התחרות   27.2.16בחיפה בתאריך  אליפות המעופפים 
  מנהלת  מירב שניידר.  –מנהלת התחרות   26.2.16תחרות פס בנתניה בתאריך 
  שני בן דוד  –מנהלת התחרות  27.2.16תחרות פס של מכבי לידר גני תקווה בתאריך.  

 אישורי תחרויות בארץ

  2-7.3.16תחרות בפורטוגל      –מכבי אקרוג'ים  
       2-7.3.16תחרות בפורטוגל      –אורות חיפה 
      2-7.3.16תחרות בפורטוגל      –מעופפי חיפה 

      2-7.3.16תחרות בפורטוגל      –מזכרת בתיה 
       4-8.5.16תחרות בהולנד          –הפועל חולון  
      18-24.7.16גימנסטרדה בצ'כיה   -מעופפי חיפה 

 2016 –בירושלים ישראל אליפות 

 .התקיים דיון בנושא 
  חברי הועדה מסמיכים את ציון, שרהלה וחגית לקבוע פגישה עם מנכל"ית האיגוד

 וייצוג הולם לאקרובטיקה בשבוע תחרויות זה. למציאת פתרון
 

 2017 -תחרות בינלאומית בישראל 

  מרץ. -בתאריכים ינואר –אילת  -עיר מארחתהוחלט על 
 ה וחגית לקבוע פגישה עם יעקב מלכה 'חברי הועדה מסמיכים את ציון, שרהל

 , תאריכים)עלויות( מציאת מלונותבדיקת אפשרות לקיים התחרות הנ"ל כולל ל
 , והתארגנות לקראת התחרות.אפשריים
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 2017 -קורס שיפוט בינלאומי בישראל 

 .לאחר התחרות יערך קורס שיפוט באילת בשפה העברית והרוסית 
 .יוזמנו לקורס שופטים מכל העולם על מנת להשתתף בו 
 ( הקורס יועבר ע"י אירה ניקיטינהFIG או ע"י מי שה ,)- F.I.G. יקבע לשם כך 

 שינוי בתאריכים בלוח התחרויות

  אקרוג'ים תחרותopen  מסלול אליפות  –אחר הצהרים  13.4.16הוקדמה לתאריך
 תחרות ליגה ומיני גימנסטרדה.  14.4.16במקום בשבת.בתאריך  –ישראל 

  לא ניתן לערוך את התחרות במועד   17.6.16אליפות ישראל בפס תעבור לתאריך
יש לבדוק באיגוד האם הדר יוסף שנקבע שהוא יום שבת, יש להעביר ליום שישי. 

  בתאריך זה. נויפ

 חלוקת אגודות לתחרות הליגה בפרמידות 

 

 27.5.16       בית ב 20.5.16       בית א 
 חולוןבגין הפועל  אקרוג'ים מודיעין 

 ספורטילנד שוהם מזכרת בתיה
 הוד השרון מכבי אקרוג'ים

 עלה רעננה מכבי דן
 מכבי לידר התעמלוטיקה )הדר פרי(

 "צלמכבי ראש להבים
 הפועל משגב מעופפי חיפה

 סנונית אקרו מבשרת ציון -סקול

 אקרובטיקס אורות חיפה
 חשמונאי בית מכבי הפועל המעפיל

 

 .עלייה לתחרויות הגמר ע"פ תקנון תחרות הליגה

 ליציאה לאליפויות אירופה ועולם בחו"קריטריונים ל

ממליצה לבדוק שוב את הקריטריונים ליציאה רמת הענף עלתה בעולם וגם בארץ , הועדה 
 לתחרויות.  יש לדון בקריטריון בוועדה הבאה ולתת חשיבה על מספר נושאים: 

 נק'. 54נק' ל 52 -העלאת הקריטריון מ 
  9.6 -, וסניור מימימום  10 -העלאת דרגת הקושי בתרגילים ל  
 החשובות  השתתפות לפחות בתחרות בינלאומית אחת לפניו היציאה לתחרויות

 אירופה ועולם.
 


