
 

 
 12.4.2016ועדה מקצועית מכשירים בנות סיכום החלטות מישיבת 

 
 8.3.2016קול מתאריך ואישור פרוט .1

 בנושא סגל נבחרת ישראל הדעות היו חלוקות, לגבי שנתון מינימום, רמת מינימום וחובת נוכחות.

נון, הוחלט כי זהבה זיסמן, מאמנת נבחרת ישראל, תכין קריטריונים מקצועיים )יחד עם מיה(, לסי

-2004לפיהם  יוזמנו לנבחרת ישראל. באופן עקרוני הוחלט שניתן לצרף מתעמלות משנתונים 

מומן ת שלא תשתתף באימוני הנבחרת לא תפי גיל. מתעמל-, על פי רמתן ולא באופן גורף על2005

ל . כבאותה שנת פעילותיד האיגוד, ולא תוכל לייצג את האיגוד בתחרויות/מחנות אימונים בחו"ל -על

 ועדה מקצועית.והיעדרות תיבחן לגופו של עניין. זימונים יצאו מהאיגוד ועם העתק ל

 קול פה אחד בכפוף לשינוייםואושר הפרוט

 

 .סיכום אליפות ישראל בירושליםהתקיים דיון ו .2

 

 2016אליפות אירופה ברן שוויץ  .3

 ג'וניור

וגה במסגרת אליפות ישראל. אנדי טוריצקי ונועה ד –נק'  44מתעמלות עברו את הקריטריון של  2

 נק'.  131באליפות ישראל הוציאה הקבוצה 

)בהמשך  יוסף, כל המתעמלות שלא עברו קריטריון-בהדר 21.4.2016 -תחרות המבחן תתקיים ב

יצטרכו לעבור תחרות זו ע"מ להשיג קריטריון אישי או קבוצתי. למיתר  להחלטת ההנהלה בנושא(

)רק במידה וייקבע  10:30, בשעה 17.5.2016  -ע מבחן בלביא בלבד, שחוזרת מפציעה, נקב

 קריטריון קבוצתי(.

 אושר פה אחד

 :בבוגרות

 ציונים 3משתתפות,  3מתעמלות,  4

 : צוף פלדון, אופיר קרמר, שילי וייס, גאיה גלעדי.מתעמלות בתמונת הנבחרת 4יש כרגע 

 לשלוח קבוצה לאליפות אירופה בסניור.  ועדה מקצועית החליטה פה אחד

 

 מבחן למחנה האימונים בטירנייה .4

בעקבות בקשה לתוספת מתעמלות ומאמנות, אושרה מתעמלת נוספת ולמשלחת ישראל יש מקום 

 . 26.5.2016ונדחתה ל 11.4.2016מאמנות. תחרות המבחן נקבעה  2-מתעמלות ו 3-ל

 

 י דרגת הקושי של דרגה ג', יישלחו לטירניה:עפ" 2004-2006לאחר תחרות המבחן לשנתונים 
 2המאמנות האישיות של  2המתעמלות הכי טובות שלא השתתפו בעבר בטירניה בנוסף ל 3

 המקומות הראשונים. עבור מתעמלות מאותה אגודה, רק מאמנת אחת לאגודה.

 ברוב קולות הוחלט

 מאמנים שחוזרים מטירנייה, יעבירו השתלמות למאמנים אחרים.

 

 רויות בחו"ל:תח .5

 7.5.2016תחרות קבוצתית סניור וג'וניור בצ'כיה 

 הכנה לאליפות אירופה. –אופיר קרמר, גאיה גלעדי, צוף פלדון, שיילי וייס )במידה ותוכל(  –סניור 

-לאחר תחרות המבחן ב –אנדי טוריצקי, נועה דוגה, מיקה זורע, הדר ברנע, נויה חלקאי  –ג'וניור 

אם יושג קריטריון קבוצתי בג'וניור תינתן עדיפות למתעמלות  מות הסופיים.ייקבעו הש 21.4.2016

 היוצאות לאליפות אירופה.

 סטרינסקי.זהבה זיסמן, מיה שני, מיכל קו – מאמנות

 שופטת עפ"י החלטת ועדת שיפוט.

 

 שונות .6

 .לנבחרות ישראל וסגלי אתנה יישלחו לכל חברות ועדה מקצועיתזימונים  .1

 יוסף במקום קורה קרועה, ולכן לא תחולק לאגודות.-ה הותקנה בהדרהקורה הישנ –קורה  .2

 


