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 13/9/2016ישיבת ועדה מקצועית מכשירים בנות סיכום החלטות מ

 : דרגות ד', ה', ו'2017 התחרויות עונת .1

את האגודות לשלושה  בפני חברות הועדה. התוכנית היא לחלק כנית תחרויות חדשה והציגהת נבנתה

 השופטת לגבי תחליט שיפוט אחת, וועדת אזורים. על כל אזור תהיה אחראית חברת ועדה מקצועית

בכל  לבסוף הוחלט על שתי תחרויות אזוריות .אזור שתהיה אחראית על יתר השופטות בכל הראשית

 אזור.

מתעמלות בכול דרגה, ההרכב  8לתחרויות המרכזיות של איגוד ההתעמלות כול אגודה תשלח מקסימום 

 8או עד  OAמתעמלות  8מתעמלות מהמסלול האולימפי, עד  8בכול דרגה יהיה: עד  8של מקסימום 

וזאת על מנת להבטיח ייצוג של כול האגודות בתחרויות  OA -מתעמלות בהרכב מעורב אולימפי ו

 כזיות  של איגוד ההתעמלות. המר

 2016-2017 עונת התחרויותל לתחרויות המרכזיות של איגוד ההתעמלות אופציונאלייםלהלן תאריכים 

 :OA-א' אולימפי ו-לדרגות ו'

 גביע איגוד בנים ואליפות החורף בנות 3-4.2.2017

 )התחרות תתקיים באולם האימונים בהדר יוסף על מנת להוריד עלויות(. האיגודגביע  12-13.5.2017

 אליפות מכבי  19.5.2017

 אליפות ישראל 21,22,24-26.6.2017

 אליפות הפועל 30.6.2017

 .*מיקום התחרויות טרם נקבע סופית

 להלן המשך ההצעה בתכנית התחרויות השנתית:

 כל אגודה בכל דרגה.מתעמלות מ 8: עד של האיגוד בתחרויות מרכזיות

 תחרויות אזוריות: פתוחות לאגודות ללא הגבלה.

 30.9.2016הערות לתכנית התחרויות לא יאוחר מ 

 :2020וסגל  טים טופ עדכונים .2

.  התמיכה הכספית 2016תיכנס גם כן לסגל טופ טים  גלעדי גאיה זורע. למיקה רפואית מעטפת אושרה

סך התמיכה נכון  שתינתן בטופ טים תתחלק שווה בין שווה בין: צוף פלדון , אופיר קרמר וגאיה גלעדי.

המאמנות של המתעמלות  ביקשנו תמיכה נוספת מהטופ טים ואנו ממתינים לתשובה.₪,  10,000להיום: 
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שתן לתחרות/מחנה אימונים בחו"ל אשר בעבורם יתקבל המימון הנ"ל מתבקשות להעביר בהקדם את בק

 מהטופ טים. 

 .12,000נמצאת צוף עם סיוע  2020בפרויקט 

 .סופי מסהר אלוני תקציבקבלת לאחר  תוחלטבין צוף לגאיה החלוקה 

 

 :הענף תקציב .3

 בתחרויות.תקציב השיפוט של הענף גבוה מאוד, צריך לבחון האם נכון להעסיק כל כך הרבה שופטות 

עלה לדיון ע"י ועדת שיפוט, זה משהו שבמידה ויאושר יהיה ברמה כלל איגודית,  אגרת שיפוטהנושא של 

 יש ועדת כספי שיפוט שהוקמה לטובת העניין ועובדת על המלצות בנושא.

 

 השתלמות ענפית: .4

 דיק.בהדר יוסף עם ניק רו 18-22/10/2016תהיה השתלמות לסגל נבחרת ישראל בין התאריכים 

ובה הייתה חשיבה לגבי התכנית ותחילת  בזמן המשחקים האולימפיים בריו,עם נלי קים התקיימה פגישה 

צריך  העבודה. נלי מבקשת להמתין לישיבת הקונגרס שתתקיים בטוקיו בכדי לראות כיצד אנו מתקדמים.

 לעשות את כל הבדיקות היום על מנת שכשתגיע לארץ ניתן היה לקדם את זה.

 יע לביקור ותלמד את האגודות והשטח ורק לאחר מכן תראה מה ניתן לעשות.תג נלי

 בגיור, הונגריה.  EYOF  29/7/2017-23המשחקים האירופאיים לנוער

 2002-2003 התעמלות מכשירים בנות שנתונים

 :מועמדות

 נועה דוגה

 אנדי טוריסקי

 ליהי לאמש

 מיתר לביא

 עופרי אוחנה

 עלמא קירשנבאום

 מיקה זורע

 נויה חקלאי

 גיא כהן

 ליהי רז
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 .5/10עד ה במכתב שהתקבל מספורט הישגי יש להגיש קריטריון 

 .בנות 3קבוצה כוללת:  נק' מהניקוד הכללי. 2החוקה משתנה ולכן לאור השינויים יש להוריד 

 (למכשיר נק' 11.5נק' ) 46: קריטריון אישי

 (.27מתוך  16' )מקום נק 92.750: מינימום קבוצתי

 ייקבע הקריטריון הקבוצתי. יש להחליט כיצד לישיבה הבאה

 

 מרכזי מצוינות: .5

 בסוף דצמבר יתקיים מחנה אימונים של מרכזי מצוינות בוינגיט.

 מרכזי המצוינות: הפועל ת"א, עלה רעננה.

 בתהליכי קבלה: מכבי צפון

 הגישו בקשה: קרית אונו

 ואלו מאמנים יעבירו אותו.יש לקבוע אילו שנתונים יוזמנו למחנה האימונים 

 

 אתנה:.  6

 נדרשנו לבנות תכנית חדשנית אשר תביא לשינוי משמעותי בענף. 2017במסגרת תכנית לשנת 

לא לרכזת תשתיות ו"אתנה" להעלות בכתב אופציות לתכניות ולשלוח מתבקשות הועדה חברות 

 30.9.2016 יאוחר מ

 

 

 


