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 25/1/17הדר יוסף  –ועדה מקצועית גברים  סיכום החלטות מישיבת

 פברואר –תחרויות גביע האיגוד ילדים 

הם יהיו בעדיפות כשופטים ראשונים  ,בתחרויות ילדים במידה ויש שופטים ניטראליים –שיפוט 

בתחרות, אפילו אם צריך שיהיה שופט אחר או שניים במכשיר. יתר השופטים ישובצו בהתאם 

 לצרכים בהחלטת הוועדה המקצועית והאחראי על השיפוט בתחרות.

 משה יצחק יהיה מנהל התחרות.

 אילן גזית ירכז את נושא השיפוט.

 דו"ח נבחרת בוגרת

יערך מבחן פנימי שם ערכו המתעמלים גם מבחן פנימי וכן י ,חנה אימון בקרואטיהשבה ממהנבחרת 

 .27.1.17ביום שישי הקרוב 

נק' במכשיר  5.5באופן עקרוני, נראה שהמתעמלים צריכים לשאוף להגיע לדרגת קושי בסביבות  

 נקודות. 76-80 -רב כ-ובסה"כ בקרב

הבוגרים לקביעת סגל עתידי למשימות המרכזיות תתקיים תחרות מבחן לכל המתעמלים  24/2ביום 

 ובהתאם ליכולות הכספיות תיקבע התוכנית לסגל א' ולסגל ב'.

 12/2-2 –כרגע בתוכנית 

נוסעים למחנה אימון  ,קפלן מהנוערובנוסף פיאטוב ו גלזר, ינוקא, סורוקין, זיידנשניר, קורצ'ק .1

 ובוריס קנייב. אנדריי גריבנוב ניםקרואטיה עם המאמב

 אופיר נצר מהבנות נוסעת עם מאמנה האיש בוריס קנייב בתקצוב ענף הבנות. *

 פוטפנקו(. –. דולגופיאט ומדבדב ייצאו למחנה בצרפת עם סרגיי )בתאום עם מאמן האקרובטיקה 2

 ייסע למחנה עם פוטפנקו בצרפת. ,במידה ויהיה כשיר –. מצבו הרפואי של ארטיום ייבדק 3

 עם סרגיי.ביחד עם שאר המתעמלים לקרואטיה  ייסע ארטיום עם מדבדב ,במידה ולא

 

 קריטריון לאליפות אירופה

 .24/2תתקיים תחרות מבחן לכל המתעמלים ביום בהתאם להחלטת הוועדה, 

 .חובה הינה השתתפותה ,יתקיים יום עיון מאמנים ושופטים 25/2/17בתאריך 

 .מבחן לנוער לקראת הנסיעה לברלין ביום זה תתקיים תחרות
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 שופטים

 המלצה לוועדת שיפוט, שופטים עד אליפות אירופה:

 אילן גזית. –. גביע העולם באקו 1

 יישלח שופט בדרג לאומי. –. תחרות בקייב, סטלה זכרובה 2

 . תחרות נוער ברלין  שופט לאומי.3

 .UEGאילן גזית מוזמן  –. אליפות אירופה 4

 שופט ראשון. –יעקב לוי                             

 

שופטים אשר מעוניינים להשתתף בקורס שופטים בינלאומי, יעברו מבחן פנימי אשר אותו יכין 

 אילן גזית.

 , ייערך מבחן פנימי לשופטים אשר מעוניינים להשתתף בקרוס הבינלאומי.25/2/17בתאריך 

 


