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 2016אליפות אירופה  .1

אנו מבקשים מכל אגודה לשלוח מאמנת לכל יום של האליפות. נהוג שכל הפעילים בנושא יתנו 
יד לטובת האליפות. מייל של רכזת המתנדבים נשלח לפני מספר חודשים, אם למישהו יש בעיה 

 בנושא.  נא לפנות ישירות לשרית
 אושר פה אחד

 
 אישור תחרויות בחו"ל .2

 אושר - 3.6.2016אסא ת"א הודיעו על ביטול השתתפות ביוון 

 : אגודות

)במקום טורי פילנובסקי ונטע אושר  – 4.6.2016עינב כץ ואלי טולדו גביע העולם ספרד 

 ריבקין שהודיעו כי לא ישתתפו בתחרות(

 אושר - 23.6.2016מקפת פת בקזחסטן 

 לא אושר –מתעמלות(  20)תחרות שאושרה לראשל"צ עם  8.7.2016עקיבא פורטוגל אור 

 אושר - 8.7.2016מקפת פת איזמיר 

AEON CUP –  בהתאם למועד אחרון  20.6.2016יש להגיש בקשות עד לתאריך(

 .לרישום שמי(

 :נבחרות

עולם התקיים דיון בנושא ביטול השתתפות מתעמלות הנבחרת בתחרויות בחו"ל )גביע ה

ספרד וסופיה(. הוחלט כי כל המאמנות הרלבנטיות יכתבו מכתב הסבר לביטול ההשתתפות 

 בתחרויות הנ"ל.

 22.7.2016-21אליפות ישראל קבוצתי  .3
להזיז את אליפות ישראל. אגודות נס ציונה, כפר סבא ואריאל בבקשה התקבל מכתב מ

 התקיים דיון בנושא. 
' חודשים, אגודות התכוננו לקראת תאריך זה ויש התחרות נקבעה בלוח התחרויות לפני מס

 אגודות שמתנגדות להזזת התאריך. 
ועדה מקצועית תשתדל  ולקראת בניית לוח התחרויות של שנת הפעילויות הבאה, להבא

 .ההדרכה להתחשב בתאריכי קורסי
 אושר פה אחד

 
 אישור תחרויות בארץ .4

 אושר – CUPויניארה  –רמת גן  9-10.6.2016
 אושר -בית חשמונאי  24.6.2016

 אושר -( 3.6.2016גבעתיים )שינוי תאריך  1.7.2016
 אושר –עפולה  7.7.2016

 אושר -פתח תקופה  14.7.2016
 אושר -אשקלון  15.7.2016

 לא אושר –בינ"ל נס ציונה  3.3.2017
 

 סגל נבחרת סניור .5
 נטע ריבקין

 טורי פילנובסקי
 לינוי אשרם

 קביעת סגל הנבחרת.מפיים ייקבעו קריטריונים ללאחר המשחקים האולי*



 

 

 
 
 
 

 שונות .6
 בקשות אגודות בנוגע לתחרויות: .א

 מאשה סבנקוב –אושר טלפונית  – 28.5.2016אושרה החלפת שופטת באסא ת"א 
 נטלי מוזיצ'נקו –אושר טלפונית  – 28.5.2016אושרה החלפת שופטת בעפולה 

 
 FIG  הערה מה –תחרות בינ"ל   .ב

 . לאחר סיום התחרות התקבלה הערה מהFIGשאושרה ע"י  נס ציונהרות בינ"ל בהתקיימה תח
FIG .כי שותפה בתחרות מתעמלת מהודו ללא אישור האיגוד ההודי 

ציונה, והובהר כי קרתה תקלה שלא נעשתה בידיעה וקרתה -התקיים בירור בנושא עם נציגת נס
 .FIG בתום לב. הסבר בנושא נשלח ל

 מקצועית מבקשת כי יצא מכתב לכל האגודות בנושא, לידיעה. בעקבות המקרה, ועדה
 
 קבוצתי נבחרת ישראל נערות. ג

 .25.7.2016יום ב' הוחלט לקיים את המבחן ב
 זהות המאמנות טרם נקבע.

 
 

 .כל ההחלטות התקבלו פה אחד


