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פרוטוקול ישיבת איגוד 2/15
יום שני – 16.2.15הדר-יוסף
נוכחים :דורון קופמן ,שמוליק סונגו ,מיכה מורן ,אורן בוקשטיין ,אורי ירון ,צביקה
אפשטיין ,אריק קוקס ,שלמה ראובן ,עדנה בוקשטיין ,ז'ק כהן ,יאיר בייטלר ,חגית אמסלם.
 .1דו"ח היו"ר – דורון קופמן:
 זהבה שמואלי העלתה בקשה לקיים את ישיבות ההנהלה ליום רביעי בשבוע.החלטה :יועבר שאלון בין חברי ההנהלה.
 .2אישור פרוטוקול :1/15
פרוטוקול  1/15מאושר.
המשך דו"ח היו"ר:
 אנו מתחילים את שנת 2015עם תקציב נמוך יותר מזה של שנת  .2014הדבר נובעמכמות קטנה יותר של אתלטים פעילים .למעשה רק  50%מכמות האתלטים
הפעילים ל 2014-ביצעו  4תחרויות.
ניתנה הנחיה שמזכירות האיגוד תבצע יותר מעקב ושלחית דו"חות למנהלי
האגודות.
 יש עניין שכל אגודה תעסיק אדם בשכר שיעסוק בניהול וגיוס עוד אתלטיםלאגודה .למעשה כל אגודה צריכה לקבוע יעדים ועלות שכר .ולאחר ישיבה עם
האיגוד יהיה סיוע בשכר כל האדם שיעסוק בגיוס.
 התקיים ערב גאלה והיו תגובות לערב מוצלח .היו אתלטי עבר ,והיה זה ערב חשובבאתלטיקה .צריך להגיד תודה לעושים במלאכה לז'ק ,עובדי המזכירות ,וחברי
הנהלה שלקחו חלק.
הכוונה להמשך לפתח ערב זה ולמסדו.
אורי ירון :היה ערב מכובד.
 אנו ממשיכים את פעילות ההשתלמויות .ב 23.3.15-יתקיים כנס מקצועיוהשתלמות בנושא מרתון.
 יש תיקונים לתקנות חוק הספורט בנושא הכשרת מאמנים .חלק מהאחריות תעבורלידי המאמנים.
 -תקציב האגודות ירד ונבדקת אפשרות לשינוי התקנות במועצה להסדר הימורים.
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 .3סיכום גביע החורף – דורון קופמן:
 סיכום גביע החורף התקיים השנה ללא גשם. הייתה תחרות יפה עם שיא ישראלי של דונלד סנפורד ב 300-מ'. מעיין פורמן התמודדה על שיא ישראלי בקפיצה לגובה.אריק קוקס - :חשוב לתת לאתלטים בתחרות איפיון כלשהו לאגודה .כך האתלטים יהיו
מזוהים.
 מציע להגדיל את כמות הניסיונות במקצועות השדה. בתחרות ליגה שהיא גביע יש בעיה עם הנושא של שומרי שבת.החלטה :יוכנו תוויות חזה עם סימון האגודה.
 במקצועות השדה יהיו לכל אתלט  4ניסיונות. .4אליפות ישראל במרוצי שדה – דורון קופמן:
 האליפות מתוכננת להיות ביום שישי הקרוב.באותו יום מתוכנן להיות מזג האוויר מאוד גשום .צריך להחליט אם לדחות את מועד
שינוי התחרות.
החלטה :האליפות תתקיים בכל מזג אוויר.
 .5אליפות אירופה באולמות:
 מתוכננת להיות ב 5-8.3.15 -בפראג. הרכב הנבחרת :דונלד סנפורד ,מעיין פורמן ,חנה קנייזבה ,ומעיין פורמן.מאמנים :אלברט פונג'ין ,איגור בלון ,אלכס מרמן ,ורוגל נחום.
הנהלה :דורון קופמן ,ז'ק כהן.
דורון :במסגרת אל .אירופה באולמות יהיה גם מפגש התכנסות עם ראשי ההתאחדויות.
בכנס יוצגו  3מועמדים להיות נשיא התאחדות האתלטיקה האירופית.
 .6תקציב אגודות :2015
 הוצגה טבלת תקציב המועצה להסדר הימורים. -עיקר התקציב הינו על כמות ספורטאים פעילים לאגודה.
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 .7שונות:
 מיכה מורן :יש בעיה קשה עם תקציב האגודות .הספורט ההישגי הינו מאוד חשובוצריך לתמוך בו .אנו מתכוננים עם  3אתלטים לאולמיפיאדה.
 עדנה בוקשטיין :צריך לפתח את התשתיות במקביל צריך לפתח את האתלטיםההישגיים .חשוב להביא חסויות לענף.
 יאיר בייטלר :יש פיתוח תשתיות וגם נושא קבוצות ריצות הארוכות חשובות .מה אנועושים לקרב את הרצים?
 אורי ירון :לא יתכן שלא יענין פיתוח ספורט הישגי והניקוד יהיה נמוך .חשוב לקייםסגלים ושהמדינה תעזור.
 דורון קופמן :יש לנו הזדמנות להגדיל את התקציב של הענף .צריך לעבוד על כמותהספורטאים.
אנו מנסים לחבר את מאמני הרצים לאיגוד ועקב כך את הרצים עצמם לאיגוד.
 הגענו להסכמה שמועדוני ליגת מקומות עבודה יצטרפו לאיגוד.אריק קוקס - :קיבלתי את ספר האתלטיקה להגהות.
 -קיבלנו החלטה לגבי תקנון האיגוד וצריך לתקן בספר האתלטיקה.

רשם :ז'ק כהן

