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 14.2.2017ועדה מקצועית אומנותית סיכום החלטות מישיבת 

 טופ טים. 1

 הוגדרו המתעמלות בסגל.

. יש מכסת טיפולים שבועית במדיקס, כאשר שעות הטיפולים קבועות במערכת ואינן ניתנות לשינוי/ בחירה

 סדר העדיפויות ושיקול הדעת של שלי מתתיהו.

 .9:00בקשות רק עד יום חמישי בשעה 

 2020ויקט פר. 2

 ניקול זליקמן₪  12,000

 ניקול וורנקוב₪  8,000

 .תקציב לתחרות אחת בעבור נבחרת ג'וניור קבוצתי

 * מותנה באישור תקציבי של הספורט ההישגי ובהתאם לתכנית מקצועית.

 מרכזי מצויינות. 3

 .2004-2007, שנתונים בוינגייט ישגיאולם ספורט הב 1.6.2017-התחרות תתקיים ב

 התחרות ייקבע בישיבה הבאה.מבנה 

 בפרויקט מרכזי מצויינות.אשר לוקחות חלק אגודות  12בתחרות ישתתפו 

 2017פולין  –קביעת קריטריון למשחקי העולם . 4

 נכנסו למשחקים אוטומטית. 2015באליפות עולם ראשונות  24

 נציגות. 2מאחר וחלק מהמדינות ויתרו על ההשתתפות, יהיו לישראל 

 - יה בהתאם לתוצאות אליפות אירופה לונג ליסט, הבחירה תהירשמו ב –מתעמלות  4חד הוחלט פה א

הראשונה זכות בחירה ראשונה, השנייה תבחר שניה, השלישית שלא תצא לאליפות אירופה תבחר 

 שלישית, הרביעית )ניקול וורנקוב( תבחר רביעית.
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 2017תוכנית מקצועית לקיץ . 5

 תי:אישי ליגה א' + תחרו

 ליגה א' )קיץ( תחרותי )קיץ( דרגה

מכשירים  לבחירה: חישוק, כדור,  FIG 2מכשירים לפי  4 + 2001בוגרות 
 אלות, סרט

  FIGמכשירים לפי  4 2004 – 2002נערות 

 

מכשירים  לבחירה: חבל, חישוק,  2
 כדור, אלות, סרט

חבל, מכשירים מתוך:  3אלות + 2004 – 2005ילדות 
 סרטחישוק, כדור, 

מכשירים  לבחירה: חבל, חישוק,  2
 כדור, אלות, סרט

מכשירים מתוך: חבל, חישוק,  3 2006 – 2007 1הכנה 
  סרט, כדור, אלות

מכשירים  לבחירה: חבל, חישוק,  2
 , סרטכדור, אלות

מכשירים מתוך: חבל,  2חופשי +  2007 – 2008 2הכנה 
 , אלותחישוק, כדור

חבל, חופשי + מכשיר אחד לבחירה: 
 , אלותחישוק, כדור

חופשי + מכשיר אחד לבחירה: חבל,  2008 – 2009 3הכנה 
 חישוק, כדור

מכשיר אחד  לבחירה: חופשי, חבל, 
 חישוק, כדור

מכשיר אחד לבחירה: חופשי, חבל,   2009 – 2010 4הכנה 
 חישוק, כדור

 

 לאתר האיגוד.לפי חוקה בינ"ל. תוכנית מעודכנת תועלה  –שיפוט בתחרותי וליגה א' 

 מתעמלות לכל אגודה.  5עד  –במסלול תחרותי  1הכנה  – 3בדרגות הכנה 

 מתעמלות לכל אגודה. 8עד  –בוגרות במסלול תחרותי  –בדרגות ילדות 

 מתעמלות לכל אגודה.  8עד  –בוגרות במסלול ליגה א  – 4בדרגות הכנה 

מכשירים לא  4-ם. מתעמלת עם פחות מהמכשירי 4לא ישתתפו מתעמלות ללא השתתפות בכל  -בתחרותי 

 תוכר כחלק מהתחרות.

באליפות ישראל קיץ, מתעמלות שמשתתפות בתרגילים אישיים לא יכולות להשתתף גם בתרגילים 

 קבוצתיים.

מתעמלת שמשתתפות בליגה מסוימת יכולות לעלות או לרדת באותה שנת פעילות לדרגה אחת בלבד באישי 

 וקבוצתי.
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 ליגה ב': קבוצתי

 ליגה ב' )קיץ( ליגה ב' )חורף( דרגה

 כדורים וסרטים 3+3, 2+2 אלות +חישוקים 3+3, 2+2 + 2001בוגרות 

 סרטים 6, 4 , אלות + חופשי8, 6, 4 2004 – 2002נערות 

 אלות  8, 6, 4 כדורים + חופשי 8, 6, 4 2004 – 2005ילדות 

 חישוקים   8, 6, 4 י חישוקים + חופש  8, 6, 4 2006 – 2007 1הכנה 

 חופשי  8, 6, 5, 4 חופשי  8, 6, 5, 4 2007 – 2008 2הכנה 

 חופשי  8, 6, 5, 4 חופשי  8, 6, 5, 4 2008 – 2009 3הכנה 

 חופשי  8, 6, 5, 4 חופשי  8, 6, 5, 4 2009 – 2010 4הכנה 

 
 

 –אליפות ישראל  קיץ  -  21-22/07/2012

  'כל הדרגות –ליגה א 
 'כל הדרגות – ליגה ב 
  כל הדרגות )למעט ג'וניור וסניור(  –ותחרותי 

 
 אושרו פה אחד 2017בנושא תוכנית מקצועית קיץ כל ההחלטות 

 
 אישור תחרויות בארץ. 6
 

 בק חיפה -לאו 25/03
 שינוי תאריך –הפועל עירוני חולון  27/05
 יהיה שינוי תאריך -מכבי בני עייש   12/05
 בית חשמונאי  28/04

 תחרות בינ"ל באשדוד 12-13/05
 אושרו בסבב טלפוני  –חדרה, רעננה וסביון  24/02

 
 כל התחרויות אושרו פה אחד
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 . אישור תחרויות בחו"ל 8

 הודיעה מראש על ביטול נסיעה -קריית ביאליק  – 24-26/04
 רומניה  -מקפ"ת פ"ת  – 31/03

 יוון אפרודיטה קאפ -מקפ"ת   – 24-26/03
 בייבי קאפ קייב  -נס ציונה  – 22/03
 אמסטרדם, הולנד –מכבי אריאל  – 06/04

 בודפשט, הונגריה  -  TLVמכבי  – 15-20/02

 מונפלייה, צרפת –לאובק חיפה  – 24/05
 שנברי, צרפת –מכבי אשדוד  – 30/06

 פולין –מכבי דרום  – 1-2/04
 פולין –מכבי דרום  –1-2/04
 מרינה סאן –מכבי אריאל  – 27/04
 רומניה  –עירוני נתניה  – 03/04

 אסטוניה  –הפועל ראשל"צ  – 10-11/06
 )תעדכן אם תיסע(יוון  –הפועל ראשל"צ  – 24/02

 לבוב –קרית ביאליק  – 24-26/03
 לבוב –מכבי דרום  – 24-26/03
 מכבי דרום, בלגרד  – 22-23/04

 קייב  –אס"א ת"א  – 07/04
 )לא אושר(יה רוס –מקפ"ת מכבי  – 15-20/03
 )לא אושר(, אוקראינה קייב – , אסא ת"אמכבי מקפ"ת – 17-19/03

 )לא אושר(ספרד מארבל,  –לאובק חיפה  – 28/03
 קורבייל, צרפת  –אס"א ת"א  –מאי 
 פסטורלי קאפ, גרמניה  –אס"א ת"א  –מאי 

 
 כל התחרויות אשר לא מסומנות כלא אושרו, אושרו פה אחד.

  
 

 

 

 

 


