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 718.1.1ועדת שיפוט  סיכום החלטות

 קורס שיפוט בינלאומי בנות

 2 -ל -ועל פי עקרון ההעדפה המתקנת התעמלות מכשירים בנותלאור מיעוט השופטות בענף  .א
 באופן מלא מתקציב הענף.ימומן קורס השיפוט הבינלאומי השופטות הניטרליות 

מימון  50%יקבלו  –מעוניינות לצאת לקורס שיפוט בינלאומי  מטעם האגודות השופטות  .ב
 מימון עצמאי. 50%מתקציב הענף ו

 בנים ובנות שופטים/ שופטות חדשים לענף התעמלות מכשירים גדלת מספרעידוד ה

מבקשת מועדת כספים על מנת להגדיל את מספר השופטים בענף התעמלות מכשירים הועדה  .א
להציב את המטרה כיעד אסטרטגי  שבמידה ויאותרו שופטים חדשים בכל הענפים, פרט לענף 

 . האיגודאומנותית,  קורס השיפוט ימומן בחלקיות מסוימות על חשבון 

מתוך מטרה ₪  300אגודה שתגיע לתחרות ללא שופט תשלם אגרת שיפוט לתחרות זו בסף  .א
  חריגים לסעיף זה:לעודד אגודות להצמיח דוח חדש של שופטים. 

 למשך שנתיים מהתחרות הראשונה שלהן. -. אגודות חדשות1

 ספורטאים בתחרות. 8 -בהשתפות לא יותר מ -. אגודות קטנות2

 . אם אגודה שלחה שופטת אך לא יצאה בהגרלה, תקבל פטור מתשלום אגרת שיפוט. 3

 לתחרויותשופטים שיבוץ 

 :)כל הענפים פרט לאומנותית( לשיבוץ שופטים כלליים עקרונות

פרט לאליפות ישראל/ גביע   1-3רוטציה בין שופטים בעלי ברווה  -שופט ראשי של התחרות .1
 האיגוד, כאמור להלן.

שופט/ת ראשי/ת של התחרות יהיה בעל הברווה הגבוה ביותר ו/או  -ישראל/ גביע האיגוד באליפות .2
 רוטציה בין בעלי ברווה זהה הגבוה ביותר.  

 שופטים ראשיים על מכשירים או לחילופין דרגות והרכבים, ישובצו על פי הסדר הבא: .3

 א. שופטים בינלאומיים ניטרליים.

 יים ניטרליים.ב. בינלאומיים לא ניטרליים+ לאומ

  ג. לאומיים ניטרליים + לאומיים לא ניטרליים בעלי ניסיון.

 שופט/ת אחד/ת מכל אגודה. חריגים: -בכל תחרות  .4

 בכפוף להתייעצות עם ועדה מקצועית.  -א. ענף אקרובטיקה

תיערך הגרלה מבין  -ב. במידה ולא מצליחים להרכיב פאנל שיפוט מלא עקב מחסור בשופטים

 להן שופטים נוספים.  אגודות שיש 

 4.2.2017 התעמלות מכשירים בנות -אליפות חורף

 כאשר יתקבל הרישום לתחרות, ישובצו שופטות על פי העקרונות המנחים. 

 3.2.2017התעמלות מכשירים בנים  -גביע האיגוד

 על פי העקרונות המנחים.  שופטיםכאשר יתקבל הרישום לתחרות, ישובצו 


