
 

 24.5.16אקרובטיקה  ועדה מקצועיתמישיבת  החלטותסיכום 

 עתידיות: תחרויות

 תוכננה  בתאריך אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית ולא ניתן  אליפות ישראל בפס אקרובטיקה

 לערוך תחרות נוספת של האיגוד בתאריך זה. 

 ותערך ברעננה . 24.6.16לתאריך  17.6.16התחרות הועברה מתאריך 

 בחולון 8.7.16הועברה ל  1.7.16שתוכננה ל  אליפות הקיץ 

  אליפותacro cup –   בחולון 29.7.16הועברה ל   22.7.16שתוכננה ל 

 חייבות להודיע שבועיים לפני התחרות במידה ויש צוותים שאינם אגודות שעלו לגמר ליגה ,

 פשרות להתכונן לתחרות.משתתפים, על מנת להודיע לצוותי הרזרבה שהם עולים לגמר ולתת להם א

 תחרויות :

 פירמידות 

 יש לתת את הדעת על שוויון בצוותים שעולים לגמר על פי כמות המשתתפים, על כן הועדה החליטה :  •

 צוותים ראשונים. 5עולים   -4שלשה דרגה   -בית א

 צוותים ראשונים 5עולים   – 1שלשה דרגה  -בית ב'

 צוותים.  5עולים  – 3זוגות בנות דרגה                   

       אגודות שעלו לגמר ליגה, חייבות להודיע לאיגוד )רוני( שבועיים לפני התחרות במידה ויש צוותים  •

      שאינם משתתפים, על מנת להודיע לצוותי הרזרבה שהם עולים לגמר ולתת להם אפשרות להתכונן       

 לתחרות.      

 לתחרויות הליגה.   YOUTHף את דרגת הוחלט לצר •

 ספורטאים מצטיינים בצה"ל. 2

 2016, סגן אלוף עולם 2015מתעמל ברביעייה סניור, אלוף ישראל, אלוף אירופה  -דנה לידר  

 באליפות אירופה, מקום שלישי  3מתעמלת בשלשה ג'וניור, אלופת ישראל, מקום  -ערמוני אור

 באליפות עולם.

  באליפות אירופה, מקום שלישי  3מלת בשלשה ג'וניור, אלופת ישראל, מקום מתע -וינגולד יובל

 באליפות עולם.



 

  מתעמל בזוג מעורב, מקום שני באליפות ישראל, השתתף באליפות אירופה.  –גוטמאכר עמית

 ספורטאי שהועדה המקצועית רואה בו כספורטאי בעל חשיבות גבוהה לנבחרת ישראל.

  מתעמל בזוג מעורב, מקום שלישי באליפות ישראל, ספורטאי שהועדה המקצועית  –דאוס אמיר

 רואה בו כספורטאי שחשיבות גבוהה לנבחרת ישראל. 

 

 נוהל תחרויות שאגודות מארגנות. 3

 תחרות  שאושרה ע"י הועדה המקצועית חייבת לפעול לפי הנחיות אלו:

 ציא אגודה מסיבות אישיות או פוליטיות.התחרות פתוחה לכל המעוניינים, אין להו 

  יש לקבל התחרות חייבת להיות בדרגות ובגילאים כפי שנהוג באליפות רשמיות, על כל שינוי

 .בכתב ומראש את אישור הועדה המקצועית

  כל שינוי או הגבלה  גילאים, אלמנטים, כמות משתתפים וכד, לאחר אישור האיגוד צריך להודיע

 ולעדכן את כל האגודות.במכתב ההזמנה 

 .שופט ראשי בתחרות חייב להיות מאגודה אחרת, לא האגודה המארחת 

 לא תוכל לקבל את אישור  ,בהנחיית ספר הנהלים בנושאו מוד בהנחיות אלואגודה שלא תע

 האיגוד לתחרות.

  חייבת ולקבל את אישור האיגוד והועדה המקצועית,  כל אגודה המעוניינת לארגן תחרות

ללא  2017נת להכין את לוז התחרויות ל בקשה לתאריך עד סוף אוגוסט על מ להעביר

 חפיפה בין התחרויות.

 6201אליפות ישראל . 4

  מלבד שלשות. 12-18אליפות ישראל תערך לדרגות שלא השתתפו בתחרות בירושלים, ובדרגה 

 

  :שופטים 

נוסף מאגודת מעופפי חיפה, נערך סבב בין חברי הועדה על הבקשה לצרף שופט  25.5.16בתאריך 

החלטה שהתקבלה לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא  ורצון שהאגודה לא תפגע ועל מנת שיהיה לה 

 חן אברם. –נציגות בשיפוט כמו לשאר האגודות הוחלט על צירוף שופטת 

 

 לאון וינצקי –שופט ראשי של התחרות 

 

 זוגות – 1צוות 

 איגור שטילוואסר   -שופט ראשי

 איגור שטילווסר, חגית דיסקין, דניאל דנציגר, עדי לנג –יצוע שופטי ב

 אמיר מוזס, רותי זוהר, אורית כהן, חן אברם –שופטי כוראוגרפיה 

 

 שלשות -2צוות 

 מאיה גנות –שופטת ראשית 

 מאיה גנות, אלה שטילוב, אינה גוטמן, יהודה הובר –שופטי ביצוע 


