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 12.1.2017התעמלות אומנותית  -סיכום החלטות מישיבת ועדת שיפוט

 

 , צינה הריסאהרון ליטוויןכנרת גנצ'רסקי, עודד אברהמסון, הדס כהן, : נוכחים

 שרית שנער, רוני דינמן, 'וגרייבזסבטלנה : מוזמנים

 

 על סדר היום: 

 

 27.12.2016אישור פרוטוקול מישיבת ועדת שיפוט 

 אושר פה אחד.

 14.1.2017 קבוצתי -אליפות ישראל חורף תחרות

 :שיבוץ שופטות

 הנחיות לשופטות:

 איסוף בקופסא למשך השיפוט. -טלפונים ניידים 

 משטח. על ה תשופטות ואחה מצלמה אחת על -מצלמת וידאו 

 להגרלה. ו יגיעו לישיבת שופטותת ועדת שיפוט ונציג -, הדס וכנרתצינה 

 ישמשו כבקרת שיפוט במהלך התחרות באופן  -שתי שופטות בינלאומיות שאינן משמשות כשופטות ראשיות

 אקראי. 

 כרטיסים מתאפסים.  -כל סבב שיפוט 

 שיבוץ שופטות בתחרות:הגרלת קווים מנחים ל

   :מקצי התחרות ייקבעו בהתאם לדרגות הבאות 

 1צוות שיפוט #  -3והכנה  4הכנה 

 2צוות שיפוט #  -2הכנה 

 3צוות שיפוט #  -1הכנה 

 4צוות שיפוט #  -ילדות

 5צוות שיפוט #  -נערות ליגה א

  6צוות שיפוט #  -+ בוגרות נערות תחרותי

  שופטות  2בכל צוות שיפוט ישובצוD .מבין השופטות הבינלאומיות 

  אם לשופטתD לא תוגרל שופטת נוספת מאותה אגודה.  - דרגהיש קבוצה מתחרה ב ששובצה 

  שתי שופטותD חרות בדרגה.תמ שאינןיוגרלו מבין אגודות  - הנוספות 

 5  שופטותE  .יוגרלו מבין אגודות המתחרות בדרגה 

 ללא ניידים, וללא לפרסם את תוצאות ההגרלה.  -ההגרלה תתבצע מיד לפני כל מקצה תחרות 
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 :תפקיד שופטת ראשית הגדרת

  .נוכחות במהלך ישיבת שופטות ותדרוך שופטות 

  .אינה נוכחת במהלך הגרלת צוותי השיפוט 

 תוך כדי תחרות בקרת שיפוט לשופטות השדה -ניהול השיפוט במהלך התחרות. 

 כרטיס אדום, שופטת מורחקת משיפוט.  -שתי סטיות, כרטיס צהוב. סטייה שלישית -חריגה מציון 

 לטבלת הסטיות.בהתאם 

 ראשונה צהוב, שנייה אדום.   -עבירה התנהגותית 

   .שופטת ראשית משמשת כוועדת ערעורים במהלך התחרות 

 שיפוט אקרובטיקה

  במקום רונית פינדר )אשר קבוצתה ירדה מהתחרות( בתחרות גביע האיגוד תשפוטחן אברם.  

  .לקראת ישיבת הועדה הבאה הנושא ייבחן לעומק. עלה לדיון נושא של שופט אשר עובד ביותר מאגודה אחת

 ליאון וינצקי לצורך התייעצות בעניין.  יזומן לישיבה הבאה

 

 12:00בשעה  29.1.2017 ישיבת הועדה הבאה

 רוני דינמן רשמה:

 


