
1 
 

 

  02.05.16ועדה מקצועית אומנותית מתאריך  סיכום החלטות מישיבת

 

 אישור תחרויות בארץ

 20/05/2016 -ל 27/05/2016-שינוי תאריך מ –אור יהודה 

  08/07/2016 –בני עייש 

 26/5/2016 –אולימפיאדת הילדים 

 אושר פה אחד

 

 אישור תחרויות בחו"ל 

 03/06/2016קרמרנקו יאנה  –גביע עולם ספרד  –מכבי אשדוד 

 07/05/2016אלי טולדו  –ברנו  –הפועל ראשל"צ 

 21/05/2016עינב כץ  –סופיה  –מכבי קרית ביאליק 

 (פילנובסקי הודיעה על ביטול)טורי  25/05/2016לינוי אשרם  –סופיה  –הפועל ראשל"צ 

 אושר פה אחד 

 

 גימנסיאדהלסגל ג'וניור הכנה לאליפות אירופה ו

 אירופה:אליפות 

 טשקנט + סופיה –ניקול זליקמן 

 טשקנט + סופיה  –יוליאנה טלגין 

 ה(+ מחנה אימונים + ספרד )ע"ח האגודטשקנט  –יאנה קרמרנקו 

 ברנו + בוקרשט  –קסניה אוסוקין 

 סופיה + מחנה אימונים רוסיה  –ניקול וורונקוב 

 

 גימנסיאדה:
 קורביי  –נטלי רייץ 

 מינסק –ניקול שימנסקי 
 רומניה + מינסק  –קרינה קנטרוביץ' 

 
 .אושר פה אחד

 
  גרנד פרי ברנו 

 

 הוחלט ברוב קולות שלא לאשר את היציאה של המתעמלת ולריה סוטסקובה .

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 תוכנית מקצועית

נית המקצועית שאושרה נשלחה תזכורת של התוכבאפריל דכנה את חברות הועדה כי נטלי ע

 תוכנית שאינה התוכנית העדכנית.קובץ מצורף של עם בשגגה נשלחה  התזכורת .2015בדצמבר 

 .2015לאחר מספר ימים יצא תיקון עם התוכנית המקצועית הנכונה שאושרה בדצמבר 

, 2015של התוכנית מדצמבר  כי הם לא קיבלו את העדכוןבעקבות הבלבול, מספר אגודות הודיעו 

 .(2015לפי התוכנית שאושרה בוועדה המקצועית בנובמבר )תוכנית שעודכנה בדצמבר  ועובדות

הסתיים באליפות ישראל  תחרויות )אישי( להבהיר את הנושא, החלק הראשון של העונהמנת -על

 תחרויות )קבוצתי(.ד לאחריה החל החלק השני של העונה ומי 9.4.2016ב

מיד יצאה לכל האגודות דצמבר( מקור בהופצה ב -יתה רק תזכורת)שהמאחר והודעה מתוקנת 

 מעודכנת. שאינהסיום החלק הראשון, אין סיבה לקבל את בקשות האגודות לפעול על פי התוכנית ב

 – מברכבר בדצפורסמה  כי התוכנית המקצועית לפיה צריכות לעבוד האגודות, שוב, יש לציין

 ר האיגוד.תאב פיעהמוו

שנשלחה לאגודות בחודש דצמבר  עודכנתלהמשיך ולעבוד על פי התוכנית המ הוחלט פה אחד

 ואף נמצאת באתר האיגוד. 2015

 

 לא יתקיימו תחרויות שלא בהתאם לתוכנית המקצועית.יש להבהיר כי בנוסף, 

גם אם רשמית של האיגוד ) בניגוד לתוכנית המקצועית, לא תוכר כתחרותכל תחרות שתתקיים 

 שמית(.קיבלה אישור מראש כתחרות ר

יש לוודא ששופטת ראשית של התחרות, תדאג כי התחרות מתקיימת בהתאם לתוכנית . 1

 המקצועית.

יישלח מכתב לכל השופטות הראשיות בתחרויות הקרובות להעברת מבנה התחרות ולוחות . 2

 מקצועית שתבדוק כל תחרות לגופה.זמנים בהתאם לתוכנית המקצועית ליו"ר ועדה 

 הוחלט פה אחד

 

 

 


