
                                                        

 29.1.16שהתקיימה בתאריך טרמפולינה ועדה מקצועית סיכום החלטות 

  רישום תחרויות 

כולל סדר עליית הוחלט כי הרישום לכל תחרות יתבצע עשרה ימים לפני מועד התחרות 

זמנים כולל שמות על מנת שנוכל להיערך מראש ולהוציא לוח המתעמלים בכל דרגה 

המתעמלים עם סדר עלייה בתחרות וכולל הגרלה בין האגודות בכל דרגה כדי לחסוך זמן 

 במהלך התחרויות .

 ידעו באותה מידה עשרה ימים לפני התחרות האם הם שופטים .שופטים בתחרות 

 כל מי שיאחר בהגשת הרישום לא יוכל להשתתף בתחרות .

 

 שיפוט בתחרויות 

  הוחלט לקיים תחרויות עם שני צוותי שיפוט שבכל צוות שלושה שופטים בשתי

כך שנוכל לקצר את ספורטאים  16טרמפולינות נפרדות כשבכל טרמפולינה מקסימום עד 

 שעות התחרות )תלוי במספר המשתתפים בתחרות(.

 חלוקת פרסים תתקיים בסיום התחרויות לכל הדרגות ביחד על מנת ליצור מצב של קהל

גדול יותר וחשיפה של כל הספורטאים וההורים לדרגות הבכירות וליעד שהספורטאים 

 הצעירים אמורים להגיע .

במהלך התחרות בין בית לבית ננסה לשלב הופעות ראווה בענפים נוספים בכדי ליצור 

 עניין גם בזמן שאין פעילות .

 

  האיגוד הגדלת כמות ספורטאים בתחרויות 

כל מאמן אגודה יבדוק אפשרות שיתוף ספורטאים נוספים לא בהכרח תחרותיים 

שישתתפו בתחרויות בקטגוריית חופשית ללא גיל ויתחרו בדרגה שמתאימה לכל אחד 

 ובהתחייבות להגיע לארבע תחרויות בשנה.מהם )מעין תחרויות ליגה ( 

 . תתקיים ישיבה נוספת בעניין צירוף ספורטאים בקטגוריה חופשית

 )כולם חייבים להיות רשומים כחוק באיגוד ההתעמלות כולל בדיקות רפואיות וביטוח(

 

  אליפות אירופה וולדוליד ספרד 

הוחלט כי לאליפות אירופה הקרובה לפי המלצה של יעקב יצאו שני ספורטאים אלון כץ 

 .וסרגיי ארטמייב 

הכנה לקראת  ובנוסף ממליצים לחפש תחרות נוספת ביעד קרוב באירופה לתחרות

 . )אם אפשרות ללא שופט ( האליפות

 

 רכישת טרמפולינות 

  י טרמפולינות אולטימיית לפעילות נבחרת בקשה לרכוש שת במיידיהחלטה נוספת

ות פוטנציאל ,דבר הכרחי להעלאת רמת הספורטאים ויכולתם למצהטרמפולינה  

 .בתחרויות בינלאומיות

 

  מינוף הענף והאגודות 

יבדוק אפשרות לפתיחת דף פייסבוק שיהיה לרשות כל האגודות על מנת אחד מהחברים 

לפרסם את פעילויות האגודות על ידי סרטונים שונים של תרגילים מהאימונים 

מהתחרויות ,אלמנטים חדשים ,פעילויות מגוונות ומעניינות שיחשוף ברבים את ענף 

                    הטרמפולינה ויביא בהמשך להגדלת כמות הפעילים בענף .

 


