
 

 

 22.12.2015ישיבת ועדה מקצועית התעמלות מכשירים בנות סיכום החלטות מ

 מאמן מומחה במסגרת פרויקט "אתנה" .1
 .2016פעמים בשנה במהלך  8הציגה את הנושא. המאמן יגיע שבתאי הילה 

ולאחריה יוחלט על  ,אחתמאמנים ו מדריכים הוחלט להציע למאמן, גנאדי ילפימוב, להגיע להשתלמות

 זהות המאמן המומחה.

 הוחלט פה אחד

 

 2016מינימום לאליפות אירופה  .2
לכל ענפי ההתעמלות אשר משתתפים שייקבעו קריטריונים מהנהלת האיגוד לדאוג הועדה מבקשת 

 באליפות אירופה.

בסניור מטרת הבדיקה היא לראות את מספר המתעמלות  25.2.2015תחרות הבדיקה הראשונה תיערך 

אליפות אירופה )ההרשמה הראשונה הכמותית לאליפות ובג'וניור אותן ניתן לרשום ברישום הראשוני ל

 (.1.3.2016 -אירופה היא ב

 1מס'  , תיערך תחרות המבחן2016באפריל  בתוכנית המקצועית( 10)סעיף  בשבוע אליפות ישראל 

בתוכנית המקצועית(  12חודש מאי )סעיף אליפות אירופה, תחרות באירופה בסוף חודש אפריל תחילת ל

 לאליפות אירופה. 2תיערך תחרות המבחן מס' 

 :המתעמלות צריכות לקבוע את המינימום הבא

 ג'וניור

 קריטריון קבוצתי

 הטובים ביותר בכול מכשירציונים  3 אשר נקבע לפינק'  141 ציון קבוצתי של ,2014לפי א. אירופה 

 (נבחרות 27מתוך  15 מקום זהה היווה באליפות אירופה האחרונה ציון)

 יצא לאליפות.הזה שהשיג את הציון ההרכב  נק', 141הקבוצתי של את הציון ישיגו המתעמלות ובמידה 

פי מי שהכניסה הכי הרבה -מתעמלות( ייקבע על 6סדר העדיפות אם נצטרך לצמצם )לדוגמא נכנסו 

 ציונים לחישוב הקבוצתי.

 קריטריון אישי

 נק' למכשיר בממוצע( 11.5נק' ) 46לצבור בקרב רב מינימום על המתעמלת 

 

 בוגרות

 קריטריון אישי

 (72מתוך  48רב  )מקום -נק' בקרב 48על המתעמלת לצבור בקרב רב מינימום  

 או על המכשירים הבודדים המינימום שנקבע )לפי הרזרבית השלישית על כול מכשיר באליפות אירופה(

 קפיצות( 2)ממוצע של קפיצות במכשיר נק'  13.75

 מקביליםבמכשיר הנק'  14.1

 קורהבמכשיר ה נק'  13.966

 קרקעבמכשיר ה נק'  13.833

 .רב או במכשיר-הקריטריון יושג או בקרב

 

 

 

 



 
 

 

)ללא קריטריון קבוצתי( סדר העדיפויות הוא  האישי מתעמלות ישיגו את הקריטריון 3-ויותר מבמידה 

 רב ואח"כ ציון הכי גבוה למכשיר בודד )כשכל המתעמלות עוברות את הקריטריון(-קודם כל קרב

 קריטריון קבוצתי 

ציונים הטובים ביותר בכול מכשיר )נתן  3נק' אשר נקבע לפי  147, ציון קבוצתי של 2014לפי א. אירופה 

 נבחרות( 26מתוך  16מקום 

 נק', ההרכב שהשיג את הציון הזה יצא לאליפות. 147במידה והמתעמלות  ישיגו את הציון הקבוצתי של 

 הוחלט פה אחד

 

 הגשת המלצות לטופ טים .3
 1999 -צוף פלדון 

 1998 -גאיה גלעדי 

 2001 –הדר ברנע 

 2002 –נועה דוגה 

 2003 –מיקה זורע 

 2003 –נויה חקלאי 

 הוחלט פה אחד

 

 2020המלצות לסגל פרויקט הגשת  .4

 צוף פלדון

 הוחלט פה אחד

 

 2016תוכנית מקצועית למתעמלות הג'וניור והסניור  .5
 בהתחשב בתקציב הענף שקוצץ ע"י הנהלת האיגוד התקיים דיון על התוכנית המקצועית

 אחת.באקו, כרגע נרשמנו עם מתעמלת גביע העולם ל

 קוטבוס.לגביע העולם במיכל אמרה כי היא מעדיפה לחכות עם גאיה 

 זהבה מבקשת לרשום את צוף לבאקו.

 פה אחד אושר

 

 2016פרסים )מדליות גביעים( לעונת התחרויות  .6
 2015חלוקת תעודות בצבעים שונים כפי שהיה ב – אליפות החורף

 2015מדליות השתתפות בלבד כפי שהיה ב – גביע האגודות

 גביע האיגוד:

 ו -דרגה ה

 .מדליות השתתפות בלבד

 .מקומות ראשונים בכל דרגה 3גביע קבוצתי 

 .מדליה לפי מיקום –מקומות ראשונים בקרב רב  8

 שאר הדרגות

 מדליות השתתפות לכל המשתתפות

 מקומות ראשונים בכל דרגה 3גביע קבוצתי 

 בכל דרגה מדליה לפי מיקום –מקומות ראשונים בקרב רב  8

 כל דרגהב מדליה לפי מיקום –מקומות ראשונים במכשיר  3

 

 



 

 
 :אליפות ישראל

 ו -דרגה ה

 מדליות השתתפות לכל המשתתפות

 מקומות ראשונים בכל דרגה 3גביע לקבוצתי 

 .בכל דרגה מדליה לפי מיקום –מקומות ראשונים בקרב רב  8

 שאר הדרגות

 מדליות השתתפות לכל המשתתפות

 מקומות ראשונים בכל דרגה 3גביע לקבוצתי 

 לכול מתעמלת בכול דרגהגביע  –מקמות ראשונים בקרב רב  1-3

 בכל דרגה מדליה לפי מיקום –מקומות ראשונים בקרב רב  4-8

 בכל דרגה מדליה לפי מיקום –מקומות ראשונים במכשיר  3

 ברוב קולותהוחלט 

 


