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 7.7.2016 ועדת שיפוט אומנותית סיכום החלטות מישיבת

 שיבוץ שופטות לחו"ל. 1

 והמתעמלת האישית נטע ריבקין. יוצאות נבחרת קבוצתית – תחרות הזמנה איטליה 1.1

 קבוצתית והמתעמלת האישית נטע ריבקין.יוצאות נבחרת  - גביע העולם באקו 1.2

( 21.6.2016)שהיו נוכחים בישיבת הנהלת האיגוד  שהם גם חברי הוועדה, הנהלההלאור הצהרת חברי 

 נטע תהיה כשירה לתחרויות. -הצהרתה של ד"ר לובה גליצקיה ושמעו את 

 החלטה 

התחרויות האחרונה לפני  2הינן  באיטליה ותחרות ההזמנהבאקו לאור כך שגביע העולם  -איטליה ובאקו 

המשחקים האולימפיים, אנו מחליטים להוציא את פירה וורנוב )קבוצתי( ונטלי ביידיק )אישי(. במידה 

 ואחת השופטות תישאר בארץ, באופן בלתי צפוי, לא תוכל לשפוט באליפות ישראל.

 הוחלט פה אחד

 22.7.2016-21אליפות ישראל . 2

במשחקים  ניטרליותשופטות אליפות ישראל )רק שנעשתה לקראת לפי הגרלה לפנות לשופטות בינ"ל יש 

ת מריה סבנקוב ות ראשיושופט ותתקבל תשובה שלילית,(, להזמנת שופטת ראשית. במידה האולימפיים

 ורגינה דוידוב. 

 מבנה ההגרלה

ק במידה ולא ר D)ישפטו  Eעפ"י הגרלה. שופטות של אגודות )לאומיות( ישפטו  Dשופטות בינ"ל ישפטו 

 (.בפאנל יהיו מספיק שופטות בינ"ל

 . 4D 5Eמקסימום  4Eו 4Dיבנה פאנל עם מינימום 

 ( Eצוותי  2קבוע ו Dצוותי שיפוט )צוות  2רגה, יפורק הפאנל לבמידה ויש הרבה אגודות בד

 במידה ויש מעט מדי קבוצות, יכנסו להגרלה שופטות נייטרליות.

את שם השופטת שתשפוט בעבורה )שופטת שעברה את המבחן(. שופטת  בכתבלרוני דינמן כל אגודה תעביר 

 .בעבור אגודה אחת בלבדיכולה לשפוט 

 .לקבוצות שנרשמויעלה לדיון נוסף בישיבה הבאה של הועדה, לאחר קבלת הנתונים בנוגע *הנושא 
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 מועד ג' מבחן שופטות. 3

 יוסף. -במרכז הספורט הלאומי הדר 16:00בשעה  17.7.2016 'מועד ג' נקבע ויתקיים ביום א

 ירכיבו את ציון האמת. , כאשר הציונים שלהםשופטות בינ"ל שישפטו 2יוזמנו 

נקו, נטשה אסמולוב, אולגה לוטרמן, לילנה קופסדר הזמנת השופטות )בהתאם להגרלה שהתקיימה(: 

 מריה סבנקוב, רגינה דוידוב, ג'ניה מורגובסקי.

מאחר ואלו נמצאות בפזארו באותו  –נוב, נטלי ביידיק וופלוב, פירה וורללא אלה סמ ההגרלה התקיימה

 הזמן.

 הוחלט פה אחד

 "עד הוריםו". 4

)דליה בדעת מיעוט( שלא להשיב ל"ועד ההורים" מאחר שהוא אינו גוף  החלטה ברוב קולותהתקבלה 

 רשמי.

 שונות. 5

 לכל האגודות. אזרבייג'ןבנוגע לשופטת   FIGועדת שיפוט מבקשת להפיץ את האיגרת של ה

 


