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 152.13.  אקרובטיקה  –ועדה מקצועית סיכום החלטות מישיבת 

 
 ערב גאלה 

  בערב גאלה משתתפים האקרובטיקה בשני קטעי מופעים, מופע רביעייה ומופע משולב  
 של  נבחרת ישראל באקרובטיקה דרגות ג'וניור וסניור בלבד .

  שליש לשלוח סרטונים מתחרויות רשמיות  FIG  )אליפות עולם, אליפות אירופה, גביע עולם(
 .+ הימנון בהם קטעים מרגשים של זכיות + דגל ישראל

 10:00בבוקר בשעה   2.1.16 - ערך ביחזרה לערב הגאלה ת . 

 תקציב:

  הועדה המקצועית מבקשת לדון שוב בתקציב, מאחר ₪ .  185,000תקציב האקרובטיקה ירד ל
  2016ולא נוכל לעמוד ביעדים שהוצבו לשנת הפעילות  

 פס -גביע האיגוד 

  16.1.16 שבתהתחרות  ביום . 

 נתן ע"י בני לאיגוד ולאנשי אולם הדר יוסף.ירשימת ציוד לתחרות  ת 
 . התחרות צריכה להיות מלווה במוזיקת רקע וקריין פעיל 
  כל אגודה מחויבת להביא שופט לתחרות. –שופטים 

 

 פרמידות -גביע האיגוד 

  תחרות זו היא קריטריון לאליפות עולם. 1.1.16יום שישי ב התחרות , 

 .הקריטריון כפי שנקבעו בוועדה המקצועית האחרונה 
  ביום שבת לאחר החזרות לגאלה תתקיים ישיבת ועדה מקצועית על מנת לקבוע את סגל

 (6.1.16)רישום לאליפות עולם  הספורטאים לאליפות עולם  והשופטים.

  :שופטים לתחרות 
 
 
 

 זוגות – 1צוות 
 מאיה גנות, לאון ויצנצקי, : שופטים ראשיים

 מאיה גנות, יהודה הובר, ענת גרוס, אינה ,: ביצוע
 : לאון ויצנצקי, רונית פינדר, קארן , חן אברם.כוריאוגרפיה

 
 שלשות – 2צוות 

 : איגור שטילווסר, חגית דיסקין. ראשיים שופטים
 : איגור שטילווסר, קרן גרשגורן, אלה שטילוב, אלכס חסיד.ביצוע

 : חגית דיסקין, אמיר מוזס, אורית כהן, עדי לנג/דניאל דנצינגר.כוריאוגרפיה
 בינלאומי(. -דרגות, דנצי – עדי)   
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 2016 -ישראל אליפות 

  ,אין באפשרותנו לקיים תחרות  אליפות ישראל בירושלים מתקיימת בזמן אליפות עולם בסין
 של הצוותים הבוגרים בתאריך שנקבע.

 

 2017 –בישראל  בתחרות בינלאומית

  .נשמח לקדם את הנושא ולקבל הצעות לגבי עיר מארחת.התקיים דיון בנושא 

 

 2017 -בישראל  קורס שיפוט בינלאומי

 ברית והרוסית.ת יערך קורס שיפוט באילת בשפה העלאחר התחרו 
 .יוזמנו לקורס שופטים מכל העולם על מנת להשתתף בו 

 ( הקורס יועבר ע"י אירה ניקיטינהFIG.)     

 : שונות

 ועדה המקצועית להעביר את מועד תחרות הפס של גביע האיגוד והועלתה בקשה לדיון ב 
מיום שבת ליום שישי. הועדה המקצועית מקדמת מעודדת שיתוף ספורטאים מכל המגזרים 

    בתחרויות, אך לצערנו  תאריכי התחרויות לא ניתנות לשינוי בשלב זה של השנה.      
 בתכנון התחרויות בעתיד יילקח בחשבון בקשה זו. 

 דה המקצועית רואה בקשה לקיום תחרות במודיעין התקבלה יומיים לפני התחרות, הוע 
 ר תחרות חד פעמי את התחרות , בעתיד לא תאוש בכך הליך פסול,  אולם אישרה באופן

 שלא תפעל על פי תקנון ולנוהלי  איגוד ההתעמלות. 

  
 
 

 


