
  
 
 
 
 
 
 
 

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: gymnast@netvision.net.il  

 בישראל ההתעמלות איגוד
 אביב-תל הלאומי הספורט מרכז

  69482 אביב-תל 2 שיטרית' רח

  03-6491478 פקס  03-6491476/7 'טל

Web Site: http:/gym.one.one.co.il  

 

 

 19.12.2016התעמלות אומנותית  -ועדת שיפוט סיכום החלטות מישיבת

 

 ליםקוטוופרו אישור החלטות שהתקבלו במייל .1

 8.12.2016 -אישור החלטה שהתקבלה במייל )יציאה לקורסי שיפוט בינלאומיים(

 10.11.2016ועדת שיפוט  פרוטוקול מישיבת

 אושרו פה אחד. 

 

 -הזמנת שופטות מחו"ל לתחרות גביע האיגודלהחלטה בנוגע ו שיבוץ שופטים/ות לתחרויות הקרובות .2

 אומנותית

 

 14.1.2017)ליגה א ותחרותי( אליפות ישראל קבוצתי 

 לפי החוקה הישנה. תתקיים תחרותה

 שופטות מהשדה(, לפי הקריטריונים הבאים: 2ראשית ו שופטות מחו"ל )שופטת 3עד  הועדה מבקשת להזמין

 קודמות איגוד בתחרויות שפטושופטות שלא  .1

 3ברווה  .2

 מדינות דוברות אנגלית .3

 (FIGשל ה DATABASEשופטת יחיד ולא קבוצתי )לפי ה .4

 :עפ"י הרשימה .5

Jolanda Sap (NED) 

Zalental Zala, Mancevic Olga, Dragas Spela Alenka (SLO) 

Mavrakis Alexandra (FIN) 

Ghoneim Sarah, El-Refaie Mai Essmat (EGY)  

Agopyan Ani (TUR) 

 שופטת אחת מכל מדינה .6

 .2012-2016שאר השופטות ישובצו מבין שופטות בעלות ברווה בסייקל 

 יתקיים בישיבה הבאה. ,דיון המשך בנושא

 11.2.2017גביע האיגוד 

 לפי החוקה החדשה.תתקיים תחרות ה

שופטות מחו"ל ע"פ  5לזמן לתחרות זו )מתי שתתקיים, כיוון שמדובר בתחרות קריטריון( הוחלט 

 הקריטריונים הנ"ל.

 החלטה בנושא תתקבל בוועדה הבאה.

 3.3.2017 (ליגה ב)אליפות ישראל קבוצתי 

 .יעלה לדיון בישיבה הבאה –טרם התקבלו החלטות בנושא 
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 החלטות כלל ענפיות

לצורך בקרת שיפוט באליפויות ישראל בכל הענפים )ובענף התעמלות וידאו הוחלט לעשות שימוש בצילום  .א

 .צוות השיפוטעל  תעל המשטח ואחכאשר מצלמה אחת תמוקם  –אומנותית גם בגביע האיגוד(

שופט  –מנהל התחרות הניידים שלהם אצל  טלפוניםאת ה ידהפקשופטים יתבקשו ל –שמירת חפצים  .ב

 מיידית מהתחרות. יורחקעם טלפון במהלך תחרות  שייתפס עם

 

 ענון נהלים לאגודותיר .3

 /בארץביטול השתתפות בתחרויות בחו"ל .א

 .קנס כספי וענישה התנהגותית מקצועית –אגודה שמבטלת השתתפות בשל שיבוץ שופטים המלצת הועדה 

 ההנהלה. לאישורלהעביר  הועדה מבקשת

 תחרויות בחו"ל:החלטת ועדת שיפוט לגבי  .ב

 –נתינת יתרון למתעמלת בכירה בסייקל הקודם עקרון מנחה בשיבוץ השופטות בהתעמלות אומנותית היה 

 , אך טרם התקבלה החלטה.התקיים דיון בנושא

 .יצאו לתחרויות לחו"ל לסירוגין ולא יחד 2ו 1המלצה לוועדה מקצועית שמתעמלות 

 קבוצה שלא מגיעה לתחרות לאחר הרשמה .ג

 .קנס כספי וענישה התנהגותית מקצועית – ההגרלה ביצוע לאחראגודה שמבטלת השתתפות 

 הועדה מבקשת להעביר לאישור ההנהלה.

 שימוש במחיצות בתחרויות .4

 קהבהתאם לחו –שופטת ושופטת מחיצות בין כל יבנו  אליפות ישראל קבוצתי –באומנותית  בתחרות הראשונה

 הישנה.

 להנחיות הבאות:יש לבנות מחיצות בהתאם  –שופט יחד  Dבתחרויות הבאות, מאחר והחוקה עוברת שינוי, וצוות 

D1 וD2  יחדD3 וD4 ,E שופטי בנפרד. שניArtistic  .יושבים יחד 

 בקרת שיפוט .5

 אופיין בהתאם לאומנותית נכון להיום, יאופיין לכל ענף כך שהמשקלות יתאימו לכל ענף. 

רת שיפוט ראשונה של הועדה בהקשר זה היא התאמת המשקלות לענפים, ולרמה בארץ, כך שדוח בקמשימה 

 ם מציאות. צריך להיות רלוונטי ותוא

נטלי ביידיק וג'ניה  עצו עםיתיי כנרת גנצ'רסקיו עודד אברמסון -נציגי ועדה לישיבה על משקלות אומנותית

 מורגובסקי. 

 שדה. -אורנה שי ודנית פז תתייעץ עם דס כהןה -נציגת ועדת שיפוט על משקלות מכשירים בנות

 רפי בריקנר ומשה יצחק. ין יתייעץואהרון ליט -ועדת שיפוט על משקלות מכשירים בנים נציג

 איגור שטילווסר וציון דהאן.ויניצקי, ליאון  האריס תתייעץ עם צינה -נציגת ועדת שיפוט על משקלות אקרובטיקה

 יועבר לוועדה דוח בקרת שיפוט שפיתח נמרוד הורביץ לאישור הועדה בנוסף, 

 יעקב לוי.  צינה האריס תתייעץ עם -שיפוט על משקלות טרמפולינהנציגת ועדת 

 נוהל ערעור .6

 ר לאיפון במערכת במחשוב ויופעל בתחרויות בהמשך השנה. בר על ידי ההנהלה ופורסם. נכנס כבאושר כ

 .לאגודות חוזר בנושא נוהל ערעור יועבר


