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 25/10/16שיבת ועדה מקצועית מכשירים בנות החלטות מיסיכום 

 

 13/9/16אישור פרוטוקול . 1

 אושר פה אחד.

 

 ספרד 18/12/2016-12 יבשתי-ביןקורס שיפוט . 2

 .3או  2שופטות דרגה  2-ו, 1שופטות דרגה  2יש אפשרות לשלוח  יבשתי-הביןאל הקורס 

 .(1)דרגה  אורנה חייבת לצאת לקורס הזה ע"מ לשמור על הברווה שלה

 ל ההמלצה של ועדת שיפוט היא ששתימכיוון שכל שאר השופטות הבינ"ל יכולות לצאת לקורסים הנ"

השופטות הנוספות שייצאו יהיו השופטות הוותיקות ביותר, אפרת מועלם )יו"ר ועדת שיפוט( ואפרת 

 .בראל

 בתאריכים השופטות הבינלאומיות האחרות ישתתפו בקורס שיפוט הבין לאומי שיערך בסלובניה

15-21.02.2017. 

היו מועמדות לצאת כין את השופטות שית להוה אחראינתהי יבשתי-הביןלקורס השופטות שתצאנה 

 .לקורסים הבינ"ל בסלובניה

 . אושר פה אחד

 

 א'-לדרגות ו' 2016עונת תחרויות . 3

 השנה נקבע כי התחרויות יתקיימו בתאריכים הבאים:

 אליפות החורף בנות + גביע האיגוד בנים. - 3-4/2/17

 גביע האיגוד. - 26-27/5/17

 אליפות ישראל. – 21-24/6/17

 יוסף-בהדרהתחרויות  *

 )ללא דרגה ו'(. OAו אולימפימסלול  מדרגה ה'* התחרויות יתקיימו 

להשתתף בגביע האיגוד ובאליפות  תוכלנה ד' -דרגות ה'בלכל אגודה  מקסימום  מתעמלות 12* 

 תקבע האגודה(. OAהרכב המשתתפות בכול אגודה אולימפי או/ו )ישראל 

 ללא הגבלה. הואמספר המשתתפות בתחרות מכול אגודה דרגה ג' ומעלה מ*  

 החלטת הועדה המקצועית:

תשתתף בתחרות החורף, בתחרות החורף  דרגה ד' לאמתכונת הקיימת, אליפות החורף תתקיים ב

 OA.-ישתתפו המתעמלות מדרגה ג' ומעלה במסלול האולימפי וכן במסלול ה

 אושר פה אחד

 

 . בקשה של בני הרצליה4

ולא השיגה משתתפות  40מבקשת להשאיר מתעמלת בדרגה ג' למרות שהגיעה מקום רביעי מתוך מעל 

אך עליה נק'  42.7המתעמלת צברה , לעלות לדרגה גבוהה יותר על פי הניקוד נק' 44את המינימום של 

  לעלות דרגה. לעלות דרגה כיוון ששת המתעמלות הראשונות מכול דרגה ובכול מסלול חייבות

 הבקשה לא אושרה ברב קולות
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 לתחרויות  פרסים .5

 .. באליפות החורף יינתנו תעודות השתתפות )בצבעים השונים בלבד(1

 לכול דרגה ובכל מסלול.הפרסים הבאים  יינתנו. בגביע האיגוד ובאליפות ישראל 2

 .קפיצות , מקבילים,  קורה, קרקע  :מדליות )זהב, כסף, ארד( בכול מכשיר  -  

 קרב רב ויקבלו מדליית ארד. 4-10כן יועלו לדוכן מקום ובקרב רב  1-3גביע למקום   -  

 קבוצתי 1-3גביע למקום  -  

 מדלית השתתפות לכול מתעמלת בתחרות. -  

 


