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 29.12.2016 אומנותית ועדה מקצועית סיכום החלטות מישיבת

 קריטריון לאליפות אירופה. 1

 גרנד פרי 4גביעי עולם,  4מתוכננים:  2017בשנת 

 באליפות אירופה(. 8ו 6מתעמלות בולטות בוגרות. טורי ולינוי )מקום  4הוחלט שיש 

 ופה(.ניקול זליקמן )מדליה בג'וניור באליפות איר –שלישיתמתעמלת 

 ניקול וורנקוב. –מתעמלת רביעית 

 :החלטות הצוות

 הוחלט שיצאו לתחרות טורי ולינוי.בהתאם להחלטת ההנהלה, –מוסקבה וקייב 

 .טייהל מי שתנצח בתחרות תצא יחד עם ניקול זליקמן

 מתעמלות יצאו כולן )טורי, לינוי, זליקמן(. 3אם תהיה אפשרות למדינה לשלוח  –מרבל

 .)שלא נסעה לטייה( וניקול זליקמן 2מתעמלת מס'  –מתעמלות  2ק לאם יהיה מקום ר

 טורי ולינוי –פזארו

 מנצחת פזארו + ניקול זליקמן –טשקנט

 המבוססת על הקריטריון הקודם והיא תשכלל את כמות המשתתפות, רמת התחרות. התיקבע נוסח

ה יצאו גרנד פרי( לפי הנוסח 1וגביע עולם  1 - )בחישוב המתבסס על תוצאות 2-ו 1תיקבע מקום  ההנוסח

 לבאקו וסופיה כהכנה לאליפות אירופה.

 לא נקבע. –תרגילים(  8) 3או  2 –הנושא של מס' המתעמלות שיצאו לאליפות אירופה 

, משמע אותה התחרות לא תוכל * במידה ומתעמלת תרד מתחרות, תאבד את הניקוד של אותה תחרות

 .לזכות אותה בניקוד לטובת הקריטריון

* אם מתעמלת תרד מתחרות, לפני יציאה מהארץ, תיכנס המתעמלת שלא תוכננה לתחרות  )פילנובסקי, 

 אשרם, זליקמן(.

תחרויות לפני טייה, מוסקבה וקייב ללא צוות ואם זו תחרות אחרת עם  2* ניקול זליקמן תקבל מימון ל

 צוות.

 ות.המתעמל 3תחרויות, שאינם בסבב של  2תקבל מימון ל –* וורנקוב

לא יצאו מתעמלות שאינן מתחרות על הקריטריון. מתעמלות מהנבחרת שיצטרפו  –* גביע עולם וגרנד פרי 

 לנסיעה יצאו ללא צוות.
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 אליפות אירופה

 בהנהלה: להכרעההמלצות יעלו  2

 מתעמלות יצאו בכל מקרה. 2. 1

 מתעמלות. 3 –רמה מתעמלות באותה  3מתעמלות, במידה ויהיו  2ברמה גבוהה יצאו  2. אם יהיו 2

 אישור תחרויות בארץ. 2

 )אושר בסבב מיילים( 16/12רמת גן 

 )אושר בסבב מיילים( 24/12חולון 

 )אושר בסבב מיילים( 30/12רחובות 

 )אושר בסבב מיילים( 6/1גבעתיים 

  6/1מכבי דרום 

 ערב גאלה של האיגוד( –בלבד  16:00)עד  7/1בת ים 

 יילים()אושר בסבב מ 27/1קרית ביאליק 

 2/2כרמיאל 

 10/2אריאל 

 10/2מעלה אדומים 

 17/2פ"ת 

 1-2/7אליפות מכבי 

 28/1כפ"ס 

 3/2שוהם 

 .ימים מראש 60תחרויות חייבות להישלח בקשות ל –. יש לרענן את הנוהל כל התחרויות אושרו פה אחד

 אישור תחרויות בחו"ל. 3

 אושר -טארטו, אסטוניה – 11/2 –ניקה ב"ש 

 (נסיעת נבחרת)לא אושר–קייב, אוקראינה  – 15/3 –נס ציונה, נתניה 

 אושר -בוקרשט, רומניה  – 31/3 –חולון, אסא ת"א, 

 אושר–הונגריה  – 5/5 –כפ"ס 
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 אושר -יוון  – 22/2 –מכבי ק. ביאליק, כפ"ס 

 אושר–ליסבון, פורטוגל  – 17/3 –מכבי אשדוד, מכבי ת"א 

 שראו - יוון – 22/3 –אסא ת"א 

 אושר –קאלה, צרפת– 18/3 –מכבי ת"א, מכבי בני עייש, ק. ביאליק 

 (נסיעת נבחרת)לא אושר–מוסקבה  – 13/2 –מכבי ת"א 

 אושר–ורשה  – 1/4 –מכבי נס ציונה 

 אושר -לוקסמבורג  – 20/4 –מכבי ק. ביאליק 

 .השעות לפני ישיבת הועד 48, נא לשלוח בקשות לתחרויות לפחות קראת הישיבה הבאהל

 2020וסגל  2017סגל טופ טים . 4

 .2017הועדה היא עד אליפות ישראל  מקנה רק מעטפת רפואית. המלצתטים -טופהשתייכות לסגל 

טורי פילנובסקי, לינוי אשרם,  –( אם זה לא מתנגש בסגלים אחרים מתעמלות בוגרות )במידת האפשר

 .ניקול זליקמן, ניקול וורנקוב

 ,ןשי בו רובי ,מישל סגל ,אלעדליזי  , יאנה קרמרנקו,יוליאנה טלגיו ,ני קטייבש :מתעמלות ג'וניור קבוצתי

 הנוכיןמאשה  ,גרישצוקסאשה 

 
 .מחדשכניסה לסגל יקבע קריטריון  2017לאחר אליפות אירופה ולפני אליפות ישראל יולי 

 , סגל טופ טים תלוי אישור ועדת נשים.אושר פה אחד

 משטחי אימון. 5

עד סוף ינואר לא יושכר האולם בחולון. הדר יוסף יישאר שכי הנהלת האיגוד החליטה המנכ"לית עדכנה 

 לטובת האיגוד בשעות הבוקר ובשבתות. 

לטובת מתעמלות המתכוננות לאליפות  הינםיוסף עליהם משלם איגוד ההתעמלות -שעות האימון בהדר

 רי, לינוי, ניקול וניקול(.ג'וניור קבוצתי ובוגרות אישי )טו -אירופה בלבד 

 אושר פה אחד

 גביע האיגוד. 6

 מאחר והתחרות אינה קריטריון, לא יתקיים גביע האיגוד.

 הוסכם פה אחד

 14.1.2017מנהל תחרות לאליפות ישראל . 7



 
 
 
 
 
 
 
 

ISRAEL GYMNASTICSASSOCIATION 

TEL-AVIV NATIONAL SPORT’S CENTER 

2 SHITRIT ST. TEL-AVIV 

TEL: 972-3-6491476/7   FAX 972-3-6491478 

E-mail: office@gymnastics.org.il 

 איגוד ההתעמלות בישראל
 אביב-לאומי תלהמרכז הספורט 

 69482אביב-תל2רח' שיטרית

 03-6491478פקס03-6491476/7טל'

Web Site:www.gym.org.il 
 

 הגדרה של מנהל תחרות

 ז". קביעת לו1

 סידור דפי תרגילים. 2

 תחרות פה אחד. הוחלט על מורן בוזובסקי וג'ניה מורגובסקי מנהלות

 תוכנית מקצועית ג'וניור קבוצתי. 8

 תחרות במוסקבה .1

 תחרות בקייב .2

 ארותחרות בפז .3

 תחרות בסופיה או פורטוגל )אחרי שתצא הזמנה( .4

 נים בחו"לואימ המחנ .5

 


