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 .הפרוטוקול אושר פה אחד

 

 עדכון –תוכנית סניור אישי )נטע, טורי, לינוי( . 2

 

 תוכנית מקצועית נטע ריבקין

 תחרות הזמנה באיטליה 16.7.2016

 תחרות גביע העולם, באקו 22-23.7.2016

 משחקים אולימפיים –וסט אוג

 

 תוכנית מקצועית טורי פילנובסקי

 גביע העולם ברלין 1-3.7.2016

 גביע העולם קאזאן  7-10.7.2016

 (למתעמלת אישית נוספת יתקבל אישור מהאיטלקיםבמידה ותחרות הזמנה באיטליה ) 16.7

 תחרות גביע העולם, באקו 22-23.7.2016

 "ח אגודה()ע AEON CUPתחרות ביפן   9.9.2016

 גרנד פרי אילת 22-24.9.2016

 מרבל ספרד –גמר גרנד פרי 

 

 תוכנית לינוי אשרם

 )ע"ח אגודה( AEON CUPתחרות ביפן  9.9.2016

 גרנד פרי אילת 22-24.9.2016

 תאריכים טרם הוחלטו –מחנה אימונים 

 

 

 AEON CUPיפן . 3

 

 .הישיבה, אף מועדון לא יצא לתחרות בעקבות התבטאויות והתנהגות לא הולמת בזמןיורד מסדר היום 

 

 אישור נסיעות לחו"ל. 4

 16.7.2016ניקה ב"ש גרמניה 

 28.7.20167מכבי אריאל בולגריה 

 26.8.2016מכבי אריאל בולגריה 

 כל הנסיעות אושרו בפה אחד

 

 

 יטול גימנסיאדהב. 6

במידה ולא יהיה אישור משרד החינוך לא מוכן לקחת על עצמו אחריות תקציבית שהנסיעה בוטלה מאחר ו

לאבטחה של השב"כ הם יחזירו את כספי הרישום, הלינה והטיסה. אין אף איגוד שמשתתף. התקציב קיים לטובת 

כנה. ברגע שתימצא המתעמלות שלגביהן החלטנו )וורנקוב, רייץ, קנטרוביץ, שימנסקי(, הן גם קיבלו תחרות ה 4

 שמח שיצאו.תחרות חלופית נ

המתעמלות הנ"ל  4אושר פה אחד שיעשה מאמץ לבדוק השתתפות בגימנסיאדה, במידה ולא תמומן ל

 .תחרות חלופית



 

 

 

 נוהל לתחרויות בארץ. 7

הורים מתלוננים שחלוקת המדליות מתבצעת רק בסוף היום. אנחנו מבקשים להוציא מכתב לאגודות שאומר 

 (.מבניהםעות )הארוך ש 3דרגות או  2שחלוקת מדליות תתבצע אחרי מקסימום 

 .אושר פה אחד

 

 

 יוסף-הדר 22.7.2016-21אליפות ישראל קבוצתי . 8

 התוכנית של חלוקה לדרגות תישלח לאחר סיום הרשמה והגרלה. 

 .בלבד בעקבות פציעה צעירה,נתן אישור לכל קבוצה שתבקש להכניס מתעמלת יהוחלט פה אחד שי

 

 אישור תחרויות בארץ. 10

 אושר פה אחד –פירה וורנוב במקום רגינה דוידוב  1.7.2016בת ים 

 אושר פה אחד 1.7.2016קרית מוצקין 

 אושר פה אחד – 19.7ל 15.7שינוי תאריך מ TLVמכבי 

 אושר פה אחד – 15.7.2016כפ"ס 

 אושר פה אחד – 25.6.2016אנה גרבניק במקום רגינה דוידוב  –החלפת שופטת בקרית ביאליק 

 

 וצתינבחרת ג'וניור קב. 13

, מועד 26.7.2016 של האיגוד תתקיים בתאריך , מאחר וישיבת ההנהלה25.7.2016נכון להיום נקבע התאריך 

 .27.7.2016 נדחה ל המבחן אימון

 , יוזמנו לאימון המבחן, וכמובן חברות ועדה מקצועית.2002-2003שנתונים מתעמלות ב

 מון חלופי במהלך אוגוסט.מתעמלות שלא יוכלו להגיע לאימון מבחן, יוכלו להגיע לאי

 הוחלט פה אחד

 

 

 


