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 2.2.2016 אומנותיתועדה מקצועית סיכום החלטות מישיבת  

 אליפות מרכזים ליגה א .1

 (2חולון )מרכז  5.3.2016

 (1פ"ת )מרכז  23.3.2106

 ראשל"צ )שפלה( 12.3.2016

 אשקלון )דרום( 23.3.2016

 )צפון(חיפה  24.3.2016

  2מרכז  אושר -יהודה -אורשיבוץ 

 נדחו. –שאר הבקשות בנושא שיבוצים 

 פה אחד ואושרההחלטות 

 11.3.2016תחרות  –נות מרכזי מצוי .2

 מתעמלות  5משתתפות עד 

 2003-2006שנתונים 

תרגילים  2)לא יותר מ כדור/מכל מכשיר: חופשי, חבל, חישוק, אלות 2תרגילים לקבוצה  8

 למתעמלת(

 מיקום התחרות יתואם ע"י שלי מתתיהו, רכזת התשתיות.

 אושר פה אחד

 בארץאישור תחרויות  .3

 26.2.2016סביון 

 4.3.2016גבעתיים 

 4.3.2016קריית ביאליק 

 25.3.2016אור עקיבא /חדרה

 27.5.2016ל 21.5.2016-שינוי תאריך מ –אשדוד בינ"ל 

 אושר פה אחד

 אישור תחרויות בחו"ל .4

 רומניה 5.3.2016חולון 

 יוון אתונה 11.3.2016אסא ת"א 

 הונגריה 25.3.2016מקפת פ"ת 

 גרמניה 1.4.2016"ס כ
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 לא אושר בשל אליפות ישראל תחרותי – פולין 8.4.2016ציונה -מכבי נס

 לא אושר  – פולין 8.4.2016מכבי אריאל 

 לא אושר – בוסניה 8.4.2016קריית ביאליק 

 לא אושר – בוסניה 8.4.2016שוהם 

 לא אושר – בוסניה 8.4.2016ירושלים 

 מאושר רק בתנאי שלא יוצאות מתעמלות נבחרת –פולין  16.4.2016קריית ביאליק 

 פולין 16.4.2016מקפת פ"ת 

 סרביה 23.4.2016מקפת פ"ת 

 קנדה 29.4.2016מכבי אריאל 

 בולגריה 6.5.2016קריית ביאליק 

 עינב כץ –קרית ביאליק קורביי 

 צרפת 29.6.2016מכבי אשדוד 

 בולגריה 7.7.2016חולון 

 בולגריה 7.7.2016קרית גת 

 בולגריה 7.7.2016נתניה 

 אושר פה אחד

 .לקזינו להיכנסי מבקש שתצא החלטה שחל איסור אנ :אופיר

 גרנד פרי מוסקבה ותחרויות חו"ל בוגרות. 5

אחת בפברואר  –תחרויות לכל מתעמלת  2)ללא לנה קופילנקו ונטשה אסמולוב(  הוחלט פה אחד    

 ואחת במרץ, לנטשה זכות ראשונים לבחירת התחרויות.

 אליפות ישראל. 6

עד ילדות )כולל(, התחרות נקבעה לפני  4אליפות ישראל תחרותי לדרגת הכנה  18-19.3.2016

 .9.4.2016-יוצא על ליסבון. ההצעה לדחות את התחרות לשקיבלנו את הלוז הבינ"ל. זה 

 אושר פה אחד
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 אולמות. 7

 אולמות האימונים עומדים לטובת נבחרות הסניור והג'וניור בלבד.

 יוסף-הדר

יש להם קדימות,  –אם נטע, טורי או לינוי צריכות את המשטח  –קבוע לג'וניור  9-15-ימי ג' וה' מ

 הג'וניור בתיאום המאמנות הבוגרות. ימי שבת בתיאום מראש.

 חולון

 המשטחים של נבחרות הסניור והג'וניור בלבד. 2

 אימוני ג'וניור בתיאום מאמנות הבוגרות )אישי וקבוצתי( בלבד.

 2016סגל ג'וניור אליפות אירופה . 8

 הסגל: להלן

 ניקול זליקמן

 קסניה אוסוקין

 טילגיןיליאנה 

 יאנה קרמרנקו

 מחליפות( 2)בעקבות פציעתה של קסניה אוסוקין, נכון לרגע זה יישארו  :מחליפות

 ניקול וורנקוב

 קרינה קנטרוביץ

 מצב בריאותי .5

ימים מראש לפני  5מבקשים לעדכן על מצב הבריאותי של מתעמלות שמשתייכות לסגל, לפחות 

 תחרות )בארץ או בחו"ל(.

יבה התקבלה החלטת נטשה אסמולוב לצאת לגביע העולם פינלנד )פברואר( : לאחר סיום הישעדכון

ולגביע העולם בליסבון )מרץ(. לינוי אשרם תצא לגרנד פרי מוסקבה )פברואר( וגרנד פרי טייה 

 )מרץ(


