
 

 

 סיכום החלטות
 מקצועית אומנותית הועד

 
 15.06.07תאריך: 

 
 אישור תחרויות בארץ .1

 08/07  גבעתיים
 27/07  גבעתיים

  10/07   סביון  
 12/06במקום  03/07בני עייש 

  10/07פתח תקווה 
 

 יות בחו"לואישור תחר .2
 סופיה, בולגריה – 14-16/8 –יוליאנה טילגין וניקול זליקמן 

 2001-2002כתב לכל האגודות של סגל ג'וניור נטשה מציעה שיצא מ
 תתקיים ועדה מקצועית לאחר שכל מאמנות ישלחו תוכנית

 
 טורניר בינ"ל –21-23.8 ן אוקאז 7-9.8 בודפשט –לינוי אשרם 

יש לדאוג כי תצא על חשבון  –, במידה וכבר נוצל (תחרויות 3איגוד )עלות על חשבון 
 אושר פה אחד האגודה.

 
 2016לאחר אליפות אירופה  חלוקת משטחים .3

המלצה לקריטריונים ברורים שרית הציגה את הנושא לחברות הועדה, שהבטיחו לחזור עם 
. ישנה הזדמנות חסרת תקדים לעזור לאגודות, אך נושא בחירת לחלוקת המשטחים
נקבעה פגישת השטיחים בנפרד. תר. יש אפשרות לחלק את התשתיות והאגודות חשוב ביו

 .15/7המשך בנושא ב
 

 ישראל נבחרותסגלי  .4
 :לפני אליפות ישראל נקבע כי סגל סניור יהיה על פי תוצאות התחרות. להלן הסדר

 סניור
 נטע ריבקין

 טורי פילאנובסקי
 לינוי אשרם

 נטלי מנדלסון
 מרטינה פופלינסקי

 נעמי מלמוד
 הראשונות מתכוננת לאליפות עולם בשטוטגרט, גרמניה. 4
 

 2016. אירופה בחולון ג'וניור לא – 2002-2001
 ניקול זליקמן

 ניקול שימנסקי
 קרינה קנטרוביץ

 קסניה אוסוקין
 יוליאנה טילגין
 יאנה קרמרנקו

 .על כל מאמנת אישית להכין תוכנית מקצועית ולשלוח לאיגוד לפני ועדה מקצועית הבאה 



 

 

 
 2000סגל עתודה שנתון 

נבחרת ג'וניור שהשתתפו באליפות  , לבנות שסיימו2000נטשה מציעה שנקים סגל עתודה לשנתון 
 .2000. ומתעמלות אישיות נוספות משנתון 1.1.2016אירופה והופכות לבוגרות ב

 לאה לוי, עינב כץ, ג'ניפר גולדמן, עדינה קורסוב, קסניה סילין, אופיר דיין, ניקול וורנקוב.
 סגל זה מתעמלות שצריך לשמור עליהן, ולראות האם ניתן לעזור להן.

 
 אושרו הסגלים פה אחד

 
 מרכזיםאליפויות  .5

נטשה הזכירה כי החלטת ו. מקצועית הייתה שאין הגבלת מס' בנות לדרגה תחרותית. בדרגה א' 
 מתעמלות.  5הייתה הגבלה של 

בכפוף לאמור בנות בתחרות של ליגה א'.  7השתתפות לאישור  TLVהתקבלה בקשה מ .1
מאשרים את בקשת  כירה את המתעמלותמאחר והועדה מולמרות החלטת הוועדה,  לעיל,
TLV. 

רק לבנות הדתיות ובאופן חד"פ,  1במרכז  2בקשת מעלה אדומים להשתתף במקום במרכז  .2
מתקיימת באמצע השבוע בשונה משאר המרכזים בהן התחרות  1התחרות במרכז 
 שבת.-מתקיימת בשישי

 
 אושר פה אחד

 
 אליפות ישראל אישי תחרותי .6

סדר עלייה ולוז יישלח לאחר  23/07 -תתקיים בהדר יוסף ב ותיתחר אישיאליפות ישראל 
 ההגרלה.

 
 אושר פה אחד

 
 ניתן לבצע תרגילים בזוגות על השטיח. 4-ו 3בדרגות הצעירות הכנה  – תזכורת לאגודות

 
 אליפות עולם .7
 

 בכל מקרה על האגודותת ות הנוספושל המאמנעלות הטיסה והלינה 
 . תאקרדיטציות כל אח 2טורי ונטע אנג'לה ואניה( )ללא מורן ונטשה  הוחלט פה אחד

 
 2015תוכנית אולמות קיץ  .8

תי. אולמות. מטרה עיקרית אליפות עולם. יש קדימות לסגל אישי וקבוצ 2יש לאיגוד  1.9עד 
הסגלים תוכל להתאמן על חשבון שעות האיגוד מעבר לכך כל מתעמלת שנמצאת באחד מ

על המאמנות . 27/7לוז קורס מדריכים שמתחיל ב בתאום עם המאמנות הלאומיות, ובתאום
 .ומראש לפנות לאיגוד בכתב


