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סיכום החלטות מישיבת ועדת מקצועית -התעמלות אומנותית 20.10.2016

 .1אישור פרוטוקול מישיבת הועדה המקצועית 30/8/2016
אושר פה אחד.
 .2אישור תחרויות בארץ
נס ציונה 24-26/2/2017
אילת 28/10/2016
קרית מוצקין 23/12/2016
חיפה 7/1/2017
אילת 11/11/2016
בני עייש 6/1/2017 ,23/12/2016 ,2/12/2016
פתח תקווה –  *26/12/2016מותנה בהגשת טופס מתאים לפי הנהלים.
אושרו פה אחד.
 .3אישור תחרויות בחו"ל
מכבי אריאל - 11/12 , 21/10 :לונדון
מכבי שוהם – 17/12 :איטליה
מכבי ת"א 9/12 :בודפשט
מכבי אשדוד 3/12 :בולגריה
רמת השרון 11/12 :לונדון
קרית גת 17/12 :איטליה
מכבי אור עקיבא 9/2/2017 :אסטוניה
קרית אונו סביון 5/11 :הונגריה
קרית אונו סביון 11/12 :לונדון
קרית ביאליק 17/12 :איטליה
מכבי ת"א 9/12 :הונגריה
חיפה 16/2/2017 :בודפשט
אושרו פה אחד.
 .4אישור תאריכים לתחרויות אליפות ישראל קבוצתי ליגה א' ותחרותי וגביע האיגוד
להלן התאריכים:
 14/1קבוצתי תחרותי וליגה א'
 11/2גביע האיגוד (אישי)
 3/3קבוצתי ליגה ב'
התחרויות אושרו פה אחד.
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 .5קריטריונים לשיבוץ לתחרויות בינלאומיות סניור וג'וניור
קריטריונים לג'וניור לגביע עולם וגרנד פרי:
התקיים דיון ,להלן המלצת הועדה  -כל אגודה תגיש בקשות לתחרויות רשמיות בחו"ל
והועדה תדון בכל בקשה באופן אישי לאור ההישגים של המתעמלת .לא תינתן עדיפות
מבחינת כמות התחרויות לשנתון מסוים ,אך תינתן זכות בחירה קודם כל ל  2002ואז
ל  2003ו .2004
ההחלטה אושרה פה אחד.
 .6קביעת קריטריון לאליפות אירופה 2017
זו השנה הראשונה בה הציון למדינה יורכב באופן הבא:
 2או  3סניור שיבצעו  8תרגילים  2 +סבבים של ג'וניור קבוצתי= ציון המדינה.
 4המתעמלות המדורגות ראשונות בגביע האיגוד ייצגו את ישראל בתחרויות רשמיות
ממומנות על ידי האיגוד עד אליפות אירופה באופן הבא:
נכון להיום ,עד אליפות אירופה יש  7תחרויות רשמיות (גביעי עולם וגרנד פרי) ,לכל תחרות
ייצאו  2מתעמלות מישראל לפי הגרלה מראש כשכשל מתעמלת תקבל  3תחרויות
רשמיות ,וההשתתפות בתחרות האחרונה מבין ה( 7הכנה לאליפות אירופה) תיקבע ע"פ
הניקוד שצברו בתחרויות עד כה .כל מתעמלת תצבור ניקוד בתחרויות אליה היא יוצאת
על פי מטריצה מתמטית אובייקטיבית ,והמתעמלות שיצברו את מיטב הנקודות ייצגו את
ישראל באליפות אירופה.
ההחלטה התקבלה ברוב קולות.
" .7קול קורא" לאימון נבחרת קבוצתי סניור
תצא הודעה לאגודות שנפתח קול קורא למאמנות לנבחרת סניור קבוצתי ,וכל מי שרוצה
להגיש בקשה מוזמן על פי קול קורא .יש להגיש את הבקשות עד לתאריך  .20/11/2016יש
לעמוד בתנאי סף ולהגיש בקשה ע"פ הדרישות בקול קורא .הקול הוקרא יפורסם לאחר
אישור ההנהלה לנושא.
אושר פה אחד.

