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 14/2/2017ועדה מקצועית מכשירים בנות  סיכום החלטות מישיבת

 

 דוח על נסיעת שופטות לקורסי שיפוט בין יבשתי ויבשתי: .1

 טרם התקבלו התשובות מהקורס הבינלאומי.

הבקשה אושרה  –הוגשה בקשה ממירב שניידר לקבלת תקצוב מלא על הקורס בתור שופטת ניטראלית 

 בועדת שיפוט.

 תקצוב על הקורס. 50%שופטות נוספות מאגודות קיבלו כל אחת  4

מאגודה ₪  300אגודות צריכות לגדל שופטות מתוך האגודה. נכון להיום אושר בהנהלה גבייה של 

 ה שופטת מטעמה.לתחרות במידה ואין ל

 

 : מפגש מאמנים .2

 .10:00,  יום ג', שעה 28/2

 

 אישור תחרויות בארץ:  .3

 (2017: מאושר בהתאם לרשימת שופטות מאושרות לשנה הנוכחית )29/4, 1/4נתניה 

 (2016: מאושר בהתאם לרשימת שופטות מאושרות לעונה הקודמת )17/3משגב 

 , לכן האבחנה.2017 קורס שיפוט לשופטות מקומיות ייערך במהלך מרץ

 

 :תחרות מבחן לבאקו .4

 גאיה וצוף עברו את המינימום שהוגדר , גאיה ביצעה תחרות טובה מאוד.

 לגבי אופיר נצר ואופיר קרמר, ככל הנראה יעשו תחרות מבחן בשישי הקרוב.

 הכנה לסניור: אושר בתכנית המקצועית מחנה אימונים ותחרות בחו"ל.

פנייה לגבי הקושי של המשפחה להגיע לתחרות מבחן בארץ. ישנן שתי לגבי שי לי וייס, התקבלה 

 אופציות:

 .קבלת סרטון מקורי מתחרות עכשווית עם ציונים. 1

 . לא לאפשר את השתתפותה ללא תחרות מבחן שתתקיים בארץ. 2

לשיפוט עפ"י החוקה הבינ"ל ע"י שופטות  החלטת ועדה מקצועית: לאפשר קבלת סרטון מקורי

 האיגוד.

EYOF גי. יש לעבור את הניקוד בתחרות אחת בארץ ותחרות נק' בספורט ההיש 47.4: נקבע קריטריון של

 אחת בחו"ל.

 במידה ורק אחת עוברת היא תיסע לבד.

לתחרות זאת יצאו  . בוצע רישום ראשוני לתחרות.10-11/6/2017בבלגיה:  EYOFתחרות המבחן ל

 .מתעמלות 5עד , בתחרות המבחן בארץ 45מתעמלות השיגו את הציון 

 .1.3.207ל מאמני ג'וניור , יש למלא ושלוח עד האיגוד שלח טופס אקסל לכ
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 אימוני נבחרת ישראל: .5

 .  במבחן יינתן ניקוד ע"פ המבדקים שנשלחו לכל האגודות.2004יתקיים מבחן קריטריון לשנתון 

 .במיוניםהשתתפותן אפרת ודנית אישרו 

 

 מרכזי מצוינות מסלול אולימפי:  .6

 באולם האימונים בהדר יוסף. 5/5/2017תחרות 

 

 :2020 ו נהלים טופ טים .7

ועדה מקצועית תדון בקריטריון על פיו יוחלט אחרי אליפות אירופה מי שתי המתעמלות הבכירות בסניור 

 .2020שיתקבלו לתכנית 

ותוכל לצאת לתחרות / מחנה אימונים בחו"ל ע"פ תכנית ₪  4000כל אחת מהן תקבל תקצוב של 

 )טרם אושר סופית התקציב בספורט ההישגי(. מקצועית שתאושר מראש ע"י הספורט ההישגי .

 

בקשה לטיפולים תתבצע כל שבוע  עד יום חמישי בשעה תשע בבוקר. השיבוצים  יהיו ע"פ  -טופ טים

טיפולים תידרש המתעמלת לממן טיפול  3שיקול דעת ומסגרת הטיפולים המוגדרת בטופ טים. אחרי כל 

 אחד בעצמה.

 

 מכבייה: .8

 .יה ייקבע מועד למבחן למכבי

 

 

 


