איגוד האתלטיקה בישראל

ע"ר

רח' שטרית  10ת"א  ,69482ת.ד 24190 .ת"א  ,61241טל 03-6486256 :פקס03-6486255 .
iaa@zahav.net.il
www.iaa.co.il

פרוטוקול ישיבת איגוד 1/15
יום שני – 26.1.15הדר-יוסף
נוכחים :דורון קופמן ,רפי פלד ,מיכל בן-פרין ,אריק קוקס ,אורי ירון ,אורן בוקשטיין ,יאיר
בייטלר ,שלמה ראובן ,מיכה מורן ,ברוך שפירא ,רוגל נחום ,שמואל סונגו ,עדנה בוקשטיין,
חגית אמסלם ,ז'ק כהן.
 .1אישור פרוטוקול :12/14
פרוטוקול  12/14מאושר.
 .2סיכום מרתון טבריה:
ז'ק כהן :סיימו את המרתון מעל  1,800רצים .כתוצאה ממזג האוויר הסוער באותו סוף שבוע
הגיעו פחות משתתפים למרתון.
זוהר זימרו ניצח וזכה בתואר אליפות ישראל עם תוצאה של  .2:18מוגס טסמה
במרתון ראשון קבע הישג טוב של  2:18:26שע' .חסר לו  29שניות לקריטריון
להשתתפות באליפות העולם .ריקי סלם ניצחה בין הנשים.
נותני החסויות היו ווינר ,סאקוני ,רשת פתאל ,מי עדן ,הפועל וכן שותפים נוספים.
דורון קופמן - :היו קשיים מול עיריית טבריה .בנושא פתאל גם היו קשיים ובשנה הבאה
הכוונה לשנות את קונספציות העבודה מול רשת המלונות.
 ההישגים לא היו טובים ולא נקבעו שיא מסלול .צריך לחשוב איך מביאים רצים ברמהגבוהה.
אריק קוקס - :היה פספוס מבחינת האתלטים הבכירים .צריך לעבוד בשלב יותר מוקדם.
 לגבי הנשים צריך להזמין אתלטיות איכותיות יותר. בפרסים הכספיים יש חוסר פרופורציה בין הגברים לבין הנשים .צריך לקבוע לשנההבאה את מבנה הפרסים הכספיים.
 המרתון היה מוצלח ומאורגן יפה. .3גביע החורף :2015
דורון קופמן - :תחרות גביע החורף מתוכננת להתקיים התחרות ב 14.2.15-בהדר-יוסף.
 היה תהליך משפטי מול הדר-יוסף ,הבנתי שהוועד האולימפי ומוסדות הספורט לאיישמרו על צביון האתלטיקה באצטדיון והשיקול הוא כלכלי .בנסיבות אלו ,והיות
בראשל"צ טרם נבנה יציע ,אנו מוצאים את עצמנו חוזרים להדר-יוסף .התקיימו
מגעים עם מרכז הספורט והגענו להבנה שהאיגוד יסיר את התביעה ומרכז הספורט
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יסיר תביעותיו לחובות כספיים .האיגוד יקיים כ 20-תחרויות ב 2015-כולל אליפות
ישראל ב 200-אלף .₪
 ביום שישי הקרוב מתוכנן להתקיים מרוץ  5,000מ' בהדר-יוסף. .4אליפות ישראל במרוצי שדה:
האליפות תתקיים בפארק גני יהושע ב .20.2.15-מומלץ לשתף את כל הילדים בגילאי 11
ו.13 -
 .5אליפות אירופה באולמות:
האליפות תתקיים בפראג  .4-6.3.15האתלטים שקבעו קריטריון:
 דונלד סנפורד –  400מ' אולגה לנסקי –  60מ' מעיין שחף – קפיצה לגובה חנה קנייזבה – קפיצה משולשת .6אליפות העולם במרוצי שדה:
 האליפות תתקיים בסין.רוגל :כרגע אין אתלטים שמתכננים בתוכניות שלהם להשתתף באליפות מרוצי שדה.
.7מסגרת לכרטיס אשראי:
 המדיניות לתשלום עבור שירותים בחו"ל היא לבצע תשלומים באמצעות העברה בנקאיתו/או לכרטיס אשראי.
הזמנת כרטיס טיסה דרך האינטרנט היא יותר זולה.
ממליץ להעלות את מסגרת האשראי של כרטיס האשראי של האיגוד מ 5000-ל.₪ 50,000 -
החלטה :מסגרת כרטיס האשראי תעמוד על .₪ 50,000
 .8דו"ח מנכ"ל האיגוד – ז'ק כהן:
 תקציב האיגוד במועצה להסדר הימורים ירד ל –  1.7מיליון  .₪גם תקציב האגודות ירדב.17% -
דורון קופמן - :צריך להרחיב את כמות הספורטאים באיגוד.
 אנו מרחיבים את הנרשמים גם בקרב קבוצות הריצה. הוצע שהליגה למקומות עבודה תירשם באיגוד והספורטאים יירשמו באיגוד .המדוברבערך כ 500-רצים משויכים.
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 הכוונה גם לבנות ליגת מרוצי כביש.מיכה מורן :קשה להחזיק אגודה מהתקציבים הניתנים ע"י מוסדות הספורט.
 אגודת אורן השרון מטפלת בספורט הישגי ואין הרבה אתלטים באגודה .אנו מביאיםאתלטים לאליפויות עולם ואירופה ,ועל זה אין תגמול.
דורון קופמן :המועצה להסדר הימורים הודיעה שנושאי משרה באגודות צריכים לעבור
קורס הכשרה .ללא הכשרה זו לא ניתן יהיה לקבל תקציב מה – .1.1.16
 ב 3.2.15-יתקיים ערב גאלה הראשון באתלטיקה שבמסגרתו יוענקו תארי אתלטיהשנה ומאמן השנה .כולם מוזמנים .הערב מתקיים באולם אפקה .את הטקס ינחה
יובל חץ.
 מחר יתקיים כנס נבחרות במלון מטרופוליטן בת"א.מוזמנים אתלטים ומאמנים .הכנס מיועד לכל נבחרות ישראל למשימות הבינלאומיות
ב .2015-חברי הנהלה מוזמנים.

רשם :ז'ק כהן

