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ישיבת ועדה מקצועית פס אקרובטיקה
סיכום החלטות 24/2/2019
נוכחים :צינה הריס ,מיכאלה מילוא  ,עמנואל שדכן ,כרמית להט ,בני גורביץ'.
התנצלו :ענבל מאיו ,הילה שבתאי ,ג'וליה קדם שמואלי ,יהודה הובר ,אורן עשור.
נציגת איגוד :רוני דינמן.
סיכום החלטות:
 .1סיכום גביע האיגוד 2019
ניהול התחרות והתנאים אשר סופקו על ידי האיגוד היו מצוינים ,התחרות התנהלה בצורה מקצועית
ומרשימה וחברי הועדה מבקשים להודות לרכזת התחרויות של האיגוד -סיון זיגדון הרלב על עבודתה.
רמה מקצועית-
ניתן היה לראות כי הרמה המקצועית של התרגילים עלתה וכי השינוי בחוקה המקצועית תרם לכך.
החלוקה החדשה לדרגות נכונה יותר מבעבר כיוון שמאפשרת למתעמלים להתחרות בקטגוריית גיל
מצומצמת ומתאימה יותר.
שיפוט-
השיפוט בתחרות היה טוב יותר מתחרויות קודמות  ,היו פחות חריגות מהטווח.
ניכר כי ריבוי ההשתלמויות (השתלמות מקצועית עם לוק גוריס ,מספר השתלמויות שיפוט) תרם להעלאת
רמת הידע והמקצועיות של מאמנים  /שופטים.
מנהלי התחרות מבקשים מהאיגוד לשקול להעלות את גובה הקנס על אי הבאת שופט כיוון שיוצא מצב בו
אגודות לא מביאות שופטים לתחרות והעניין מקשה על ניהול מערך השיפוט.
הוחלט כי לאחר תחרויות רשמיות של האיגוד שופטים ראשיים יעבירו דוח סיכום תחרות אשר יסכם את
נושא השיפוט.
הוחלט בנוסף כי לפחות פעם בשנה ,באמצע עונה ,שופטים יקבלו משוב על ביצועיהם בתחרויות.
 .2סיכום השתלמויות שיפוט
סה"כ מתחילת השנה התקיימו שלושה מועדים של השתלמויות שיפוט  +מבחן ,השתלמות שיפוט
מעשית והשתלמות ייעודית להכשרת שופטים ראשיים.
ניכר כי קיום ההשתלמויות לעיל סייע בהעלאת רמת השיפוט והמקצועיות בענף.
הועדה ממליצה כי לקראת עונת הפעילות הבאה יוזמן שופט בינלאומי להעביר השתלמות שיפוט
בינלאומית לשופטים המתקדמים בענף.
הועדה מבקשת כי האיגוד יקדם פתיחת קורס מדריכי פס אקרובטיקה מול מנהל הספורט.
 .3תרגום חוקה בינלאומית
הועדה אישרה את הנוסח שהופץ לעיונם ותרגום זה יופץ לאגודות פס אקרובטיקה.
 .4אליפות עולם טוקיו
הנושא ירד מסדר היום .רק לאחר אליפות ישראל (תחרות קריטריון מספר  )2יתקיים דיון בנושא.
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 .5אימוני סגל פס אקרובטיקה
לטובת ההכנה לאליפות עולם  2019תוקם מסגרת אימונים לסגל פס אקרובטיקה.
מסגרת הפעילות:
• אימון חודשי משותף ,אשר יתקיים ברוטציה בין האגודות המשתתפות ו/או בהדר יוסף (ע"ב זמינות
אולם).
• רשאים להשתתף באימונים -מתעמלים בדרגות Age Group 3/4, Junior, Senior :אשר מנסים
להשיג את הקריטריון לאליפות עולם.
• לאימון יגיעו המתעמלים בליווי המאמנים האישיים שלהם.
• במהלך האימון יסייעו המאמנים אחד לשני ,יעבדו יחדיו למטרה משותפת -השגת תוצאה מיטבית
באליפות עולם.
• המתעמלים שיעברו את הקריטריון לאליפות עולם ויאשרו השתתפותם בתחרות ,ייצאו יחדיו למחנה
אימונים כהכנה לאליפות עולם בסוכות.
• במידה והדבר יתאפשר בהתחשב בתקציב בענף -האיגוד יבחן אפשרות לסייע בתקצוב נסיעה זו עבור
מתעמלי סניור.
אגודות אשר להן מתעמלים העונים לקריטריונים ואשר מעוניינים לקחת חלק בפעילות הנ"ל מתבקשים
להודיע על כך במייל לרכזת הועדה -רוני דינמן.

רשמה :רוני דינמן

