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 29/02/2016ישיבת ועדת שיפוט סיכום החלטות מ

 

דליה מעדכנת את יו"ר האיגוד לגבי האופן שבו הוועדה מתנהלת בשוטף, לרבות את הבאת פניות 

 גורמים בענף אליה באופן שקוף בפני כל החברים. 

 

 לחו"ל שיבוץ שופטות .1

 הושמעה הודעתה של גב' סמפלוב לדליה בפני חברי הוועדה.

לקבל את המלצת יו"ר האיגוד, ולקיים מעתה ואילך את ההגרלות באופן פומבי. בהתאם, הוחלט א. 

תוכל לשלוח כל אגודה  אשר ההגרלה נוגעת להן. לכל האגודות הזמנות להגרלותלהוציא הוחלט 

 לכל הגרלה. אחדנציג 

ב. התקיים דיון לגבי פרוטוקול ישיבת הנהלת האיגוד לגבי מעמדה של נטע ריבקין, כמו גם עדכון 

 לגבי נסיונות ההידברות עליהן סוכם בישיבה זו. 

 18.1.2016 מיום ועדת שיפוטהוחלט לקיים את החלטת 

 אם אלא) 14:30בשעה  3.3.2016-ביום חמישי ה, נקבעה הגרלה לתחרות בליסבון בהתאם

 .(ההגרלה קיום למועד עד השופטת זהות לגבי הסכמה תושג

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 טריון:יב. תחרויות קר

תשפוט עליה יש הסכמה השופטת   - במידה ויש הסכמה על שופטת של שני הצדדיםהוחלט כי 

 .ללא שופטתתצא המשלחת  לא תהיה הסכמהבאם  .בחו"ל

 שהינו המועד האחרון לרישום. 2.3.2016להסכמה, לפני החרות בפזרו יש צורך להגיע לפיכך, בת

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 בינ"לשופטות  - אליפות ישראל .2

 

השופטות יוזמנו בהתאם לסדר שנקבע בהגרלה  10מתוך  6הוחלט כי התקיים דיון בנושא. 

 . 25.11.2015ועדת שיפוט בתאריך  שנערכה במסגרת

 וכך הלאה. 7תסרב להזנה, תוזמן השופטות הבמידה ומישהי מהשופטות שיוזמנו 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

ISRAEL GYMNASTICS ASSOCIATION  

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 

  69482 אביב-תל 2 רח' שיטרית

  03-6491478 פקס  03-6491476/7 טל'

Web Site: www.gym.org.il  

 
אופיר אבן לצירוף מספר שופטות נוספות לרשימה והוחלט פנייה של  דליה מעדכנת בבנושא הנ"ל, 

 בכפוף לעמידתןבחיוב, נוסיף את השופטות שהוצעו ) תיעננהלא  שהוגרלו השופטות ו במידהכי 

 .בקריטריון שנקבע מראש(

 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 ינות, אליפות ישראל חורףמצואליפות מרכזי , מרכזים אליפויות -שופטות ראשיות .3

 דליה מפרטת את פניית נטלי מלכה בנושא.

 .רגינה דוידוב ונטלי מלכה - 2מרכז  -5/3/2016

 סמופלוב.ואלה  סבנקובשופטות ראשיות מאשה  -שפלה  -12/3/2016

 .וורונובג'ניה מורגובסקי ופירה  - 1מרכז  -23/3/2016

 .לנקויקופ לנהנטלי מלכה ו -דרום  -23/3/2016

 ., נטשה אסמולובאולגה לוטרמןרגינה דוידוב,  -צפון  -24/3/2016

 

 .ואולגה לוטרמן סבנקובמאשה  -מרכזי מצוינות בני עייש  -11/3/2016

 

 –)אולגה לוטרמן  ורגינה דוידוב סבנקובמאשה  -אליפות ישראל חורף )ליגה ב'(  -18/3/2016

 (.2רזרבה  –, לנה קופילנקו 1רזרבה 

 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 השתלמות שיפוט -תאריך למועד ב' .4

ני תחרות אליפות ישראל בהדר יוסף, לפ 18/3/2016נקבע כי מועד ב' יתקיים ביום שישי בתאריך 

 חורף. תצא הזמנה מסודרת ע"י אמילי ברנס.

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 


