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 2.2.2016ועדה מקצועית מכשירים בנות  סיכום החלטות מישיבת

 ג'וניור ולסניורמתעמלות התוכנית מקצועית ל .1

 יים דיון בנושא התוכנית המקצועית:התק

ותחרות מבחן לקראת אליפות אירופה  בקרהתחרות  תתקיים 25.2.2016ביום חמישי  .א

 -לקביעת המתעמלות )נערות( אשר ישתתפו באליפות אוסטריה הפתוחה שתתקיים ב

)שיילקחו בחשבון לקראת התחרות באוסטריה  2003יוזמנו מתעמלות משנתון  –5.3.2016

 בלבד(.

ם מחנה מקובעד אליפות אירופה,  העולם יגביע הוחלט על תוספת של מתעמלת בכל התחרויות .ב

 האימונים של פברואר.

תחרות המבחן הראשונה לאליפות אירופה תהיה באליפות ישראל לבוגרות ונערות שתתקיים  .ג

מתעמלות תתקיים תחרות מבחן שניה ל 21.4.2016בחודש אפריל בירושלים. ביום חמישי 

 סניור לקראת אליפות אירופה.הג'וניור וה

 התוכנית המקצועית עד אליפות אירופה אושרה פה אחד 

 2016קורסי שיפוט  .2

יפות. הומלץ לבדוק אפשרות לקיום קורס היו שופטות והתוצאות שהשיגו במבחן  76השתתפו 

כן -שיפוט שלא בשבת. תיבדק אפשרות לשילוב סרטונים של מתעמלות מתחרויות בארץ. כמו

 בסרטונים ולבצע בקרת שיפוט. צריך לבדוק אפשרות לצילום ע"מ להשתמש

 2016עונת האימונים  –סגלי אתנה . 3

מעותי ולעשות תוכנית היא לעשות שינוי מש הפרויקטכרגע התוכנית טרם אושרה. המטרה של 

ולעשות הפרדה לשמר את סגלי אתנה , אחת המטרות העיקריות היא הכשרת מאמנותארוכת טווח. 

 . )כשתהיה אפשרות להשתתפות חופפת בשני הסגלים( בין סגלי אתנה לנבחרות ישראל

 שונות. 4

להגיע  מחויבתכל מתעמלת שמועמדת לצאת לתחרות בחו"ל כחלק מסגל נבחרת ישראל,  .א

 תיקבע תוכנית באופן פרטני(. עמהלאימוני הנבחרת )למעט שיילי וייס 

 

 טופ טים .ב

. במסגרת הפגישה הוצגה ואורנה שי התקיים מפגש עם דני אורן, גנאדי חזקיה וסהר אלוני    

המלצת הועדה המקצועית לגבי בנות הסגל. למעט צוף פלדון, כל שאר המתעמלות יאושרו רק 

 במידה וישיגו את הקריטריון לאליפות אירופה. 

 כול הספורטאיות יוזמנו לפעילות הרוחבית במסגרת הפרויקט.

 

תחרות תעביר את שמות השופטות במידה ומנהלת ה 26.2.2016 -תאושר  התחרות במשגב ב .ג

 ( לוועדת שיפוט.2016טות בעונת תחרויות פ)כולן חייבות היו לעבור את השתלמות השו

 

אושרה יציאת המתעמלות של מכבי צפון לתחרות בלטביה ריגה )הן תייצגנה בתחרות את  .ד

 מכבי צפון בלבד(.

 


