
 

 11.11.15 מתאריך ועדה מקצועית אומנותית סיכום החלטות מישיבת

 אישור תחרויות בארץ .1
 מאושר – 11/12תחרות באריאל 

 מאושר – 11/12תחרות בחדרה 
 מאושר – 09/01תחרות דרום ב"ש 

 מאושר – 12/02תחרות בני עייש 

 מאושר – 15/01תחרות עפולה 

 מאושר – 22/01,26/02,25/03תחרות טי אל וי  

 מאושר – 16/01סביון 

 מאושר – 08/01גבעתיים 

 מאושר –שינוי תאריך  13/12פתח תקוה 

 מאושר – 08/01פתח תקוה 

 מאושר – 18/02 –פתח תקוה פרחי ספורט 

 מאושר -  15/01פתח תקוה 

 מאושר - 12/01פתח תקוה 

 

 אישור תחרויות בחו"ל .2

 אושר - טאלין – 11-13/12תחרות ניקה ב"ש 

 אושר - איטליה טורינו – 19-20/12תחרות עלה רעננה 

 א עד פברואר(יכת למכבי ת"מלבד שיינה פזוליס ששי אושראיטליה טורינו ) – 19-20/12מקפת פתח תקוה 

 מלבד שיינה פזוליס ששיכת למכבי ת,א עד פברואר( אושרמינסק ) -  26/11מקפת פתח תקוה 

 אושר - טרטו אסטוניה – 14/02אור עקיבא 

 אושר - טרטו אסטוניה– 14/02לאו בק 

 אושר - טאלין – 4-7/12אור עקיבא 

 אושר - קפריסין 18/01בניי עייש 

 אושר - בלגיה בריסל 22-25/01גבעתיים 

 אושר - טרטו אסטוניה 12-14/02ראשל"צ 

 

 תוכנית מקצועית ליגה ב' קבוצתית .3

 :הוחלט

  חישוקים במקום כדורים –בדרגת ילדות ליגה ב קיץ 

  כדורים –חורף נשאר ללא שינוי 

  על הוספת שמיניותפה אחד הוחלט  -' ליגה ב –2003-2001ונערות  2005-2003ילדות. 

 

 קורס מאמני הישג ועד אולימפי  .4
 .לקורס כמועמדתל לנה וינבלט ע להמליץהוחלט   

 

 FIG 12/01/16-05קורס מאמנות של  .5

אלה ואירה, תיבדק אפשרות יציאתן לקורס מול  ,נטשה – הסף דרישותמאמנות שיכולות לענות ל 3יש רק 

 המנכ"לית.

 

 חלוקת מרכזים .6

  מאושר -)חולון(  2בקשה של סביון לעבור למרכז 

  מאושר –שומרי שבת  1מכוון שיש הרבה שומרי שבת. ומרכז  –)פתח תקוה(  1שוהם יעברו למרכז 

 IS  מאושר – 2ז )פתח תקוה( ודגז בת ים נשארים במרכ 1בת ים יעברו למרכז 

  2חלוקת מדליות תתבצע לפי השנתון. בדרגה הכנה  – 4,3,2בתרגילים אישיים ליגה א הכנות  כיהוחלט 

 שאר משותפת.יחלוקת מדליות כללית ת

 



 

 

 מרכזי מצויינות.   7

 10-11/12בווינגייט  ,בים לעשות מחנה אימוןימחובתיאום עם היחידה לטיפוח ספורטאים מצטיינים, 

)לא הבנות שבסגל  2003 משנתון בנות מקסימום לכל מרכז. 6מרכזי מצוינות. צריך להחליט על  10-ל

 ארצי(

מאמנת  מרינה אבלמסקי, – 2003המאמנות המובילות שיאמנו את הסגל  3 ןמי שיוביל את המחנה ה

לל ה אחראית )כונציגמדריכה/מאמנת/ מחוייב לשלוחת ומחולון ומאמנת מפתח תקוה וכל מרכז מצוינ

 .לינה(

 הוחלט פה אחד.

 

 

 מתקני אימון.   8

נגייט או בחו"ל, או בשעות כשהקבוצתי בוי חולוןבאולם האימונים ג'וניור אישי יכולות להשתמש ב .1

 , עם מאמנות סגל בוגרות אישי וקבוצתי.בתיאום מראש בלבדפנויות 

במידה ולא מגיע אף אחד  ,אימון לג'וניור אישי בסגל 10-18שבת בין השעות  ימיבקבוע  –הדר יוסף  .2

 ליידע את מזכירות האיגוד שנבטל את האולם לא יאוחר מיום ג' בכל שבוע. יש

 ונעשה מאמץ לתאם. יש לבקש שבוע מראש השבוע,לגבי אימוני בוקר במהלך  -הדר יוסף  .3

 .בקשות לאימונים מהיום למחר יטופלולא 

 

 

 

 

 


