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 סבב מיילים – 6/4/2016ישיבת ועדת שיפוט  סיכום

 7/4/2016סניור  – אליפות ישראל א.

בכל צוות כשכל  2צוות השיפוט לתחרות הסניור יורכב משופטות בינ"ל מחו"ל בלבד,  - סניור. 1

, בהתאם להגרלה שתבצע השופטת הראשית )יוליה Eמכשירים  2ו Dמכשירים  2צוות ישפוט 

 אטרושביץ(.

 לא תתאפשר כניסה של חבר הנהלה למשטח התחרות.. 2

 7/4/2016ג'וניור  –אליפות ישראל ב. 

 שופטות בינ"ל מחו"ל. 5כולל  –בתחרות ישפטו שופטות בינ"ל בלבד  .1

"ל מאוקראינה )שפטה כראשית שופטת בינ –( 1יוליה אטרשביץ )ברווה  –שופטת ראשית  .2

 (30.1.2016בגביע האיגוד 

 לא שופטת בשדה – אדמיניסטרטיביתג'ניה מורגובסקי מנהלת  .3

 הודיעה שלא תוכל להגיע לתחרות. –מאשה סבנקוב  .4

 שיבוץ פאנל השיפוט: .5

 שופטות מחו"ל

 1צוות  –שופטות מחו"ל  2    5.1

 2צוות  –שופטות מחו"ל  2   5.2

 2ו Dמכשירים  2תתקיים הגרלה בין השופטות לקביעת הצוותים, כשכל צוות ישפוט 

 .Eמכשירים 

 שופטות מהארץ

5.3   D3 וE3 – 1/2ברווה 

5.4   D4 וE4 – 3ברווה 

5.5   D5 וE5 – 4שופטות ברווה  2 - כשאת המקום החסר בפאנל ישלימו ,3ברווה 

 מכשירים כ"א. 2שישפטו 

 2ו Dמכשירים  2הצוותים, כשכל צוות ישפוט תתקיים הגרלה בין השופטות לקביעת *

 .Eמכשירים 

 לא תתאפשר כניסה של חבר הנהלה למשטח התחרות.. 6

 

 תחרותי – 9.4.2016אליפות ישראל ג. 

 תקיים דיון בנושא, להלן עיקרי ההחלטות:ה         

  (.ניטרלייםאנשי מזכירות  2מאשה סבנקוב שופטת ראשית ). 1

 בכל צוות שיפוט. Dשופטות  4מקסימום  – DIFFICULTY. שופטות ברווה ישפטו 2

. שופטות מהאגודות )שעברו את מבחן השיפוט( יוגרלו להשלמת הפאנל )במידת הצורך: 3

DIFFICULTY ,EXECUTION ,LINE) 

. השופטת הראשית )מאשה סבנקוב( תנסה לחלק את צוותי השיפוט למקסימום שופטות 4

 .בכל דרגה

ועל אף שאין לה שופטת  לפנים משורת הדין. אגודה שאין לה שופטת שעברה את המבחן, 5

 שעברה את המבחן, תוכל לשבץ שופטת אחרת מטעמה, מאגודה שלא משתתפת בתחרות

 . בהתאם לספר הנהלים, שופטת לא תוכל לשפוט בת משפחה.6

 . בכל אי בהירות בנושא הגרלות תכריע השופטת הראשית.7

 

 ההחלטות התקבלו פה אחד.כל 

 


