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 19/7/16ועדה מקצועית מכשירים בנות סיכום החלטות מישיבת 

 השתלמויות .1

-18סוכות בחופשת תתקיים רודיק עם ניק מאמנים השתלמות קיימת אפשרות לקיים 

 .תלוי בדיקה תקציביתהנושא . 16-19.12.2016 בדצמברבחודש ו 22.10.2016

 

  טירנייהמחנה האימונים ב .2

 שנה הבאה.לקראת בניית תוכנית מקצועית ביתבצע הקריטריון לטירנייה בנושא  דיון

 

 א'-דרגות ו' - 2016סיכום אליפות ישראל יוני  .3

. מתעמלות 600  -גדולה, היו הרבה משתתפות למעלה מהצלחה יתה יאליפות ישראל ה

לגבי  .OPEN AGE –צריך לפלח ולראות כמה מתעמלות במסלול התחרותי וכמה ב 

יש  איך יתנהלו התחרויות על מנת ליעל אותן. השנהשנה הבאה, צריך להחליט עד סוף 

ובתחרויות הגדולות של איגוד ד', חלוקה לשני אזורים בדרגות ה', ו',  אפשרות לבצע

מתעמלות מכל  8 -הגבלה לההתעמלות שיתקיימו במרכז האולימפי בהדר יוסף תהיה 

 .על פי החלטת האגודה OA-במסלול האולימפי ובמסלול ה אגודה

בכל  מתעמלות 8צריך לעשות מוקדמות. ייתכן ויהיה קושי למאמנים להחליט מי יהיו 

 .אגודה

 .את מספר המשתתפות רצף כל כך הרבה בתים, צריך להגבילאי אפשר לשפוט בכן -כמו

 יתקיים דיון נוסף בנושא יחד עם רכזת התחרויות.

 

 חלוקת פרסים לתחרויות האיגוד .4

 .OPEN AGE -אולימפיים ולמסלולים הפרסים שונים ללתת הנושא עלה לדיון, הוצע 

אליפות תעודות,  -תחרות החורף . חלוקה הגיונית של פרסים לאורך התחרותישנה 

לדרגות ו'+ ה' מדליות השתתפות בלבד  –גביע האיגוד מדליות השתתפות,  -האגודות 

ומדליות השתתפות, אליפות  במכשירים ובקרב רב מדליות אישיותלדרגות האחרות 

לדרגות ו'+ ה' מדליות השתתפות בלבד לדרגות האחרות   –גביע האיגוד וישראל 

 .ומדליות השתתפות גביעיםב רב ובקבוצתי מדליות אישיות במכשירים ובקר

לבצע בקרה על הגילאים והשיוך לדרגות והמסלול על מתעמלות שלאור התוצאות  יש

מי שעולה דרגה והיא  OPEN AGEלגבי ה אותה בקרה שלהן צריכות לעלות דרגה. 

 בגיל של המסלול האולימפי, חייבת להתחרות במסלול האולימפי. 
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נוהל לאגודות  דינמן תביא הצעה לגבי רוניהוחלט כי לקראת הישיבה הבאה 

 ולאיגוד בנוגע לחלוקת פרסים ולגבי בדיקת דרגות וכרטיסי משתתף.

 לכוריאוגרפית קול קורא .5

 לכוריאוגרפית לאימוני נבחרת ישראל. קול קוראלהוצאת  פה אחדהועדה הסכימה 

 אימוני נבחרת ישראל .6

ומיונים  2004קריטריונים לשנתון  יקבעוביקשו להזכיר כי הוסכם שבוועדה המקצועית 

 יערכו בהתאם.

 


