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פרוטוקול ישיבת איגוד 5/15
יו שני – 27.4.15הדריוס
נוכחי :רפי פלד ,מיכל בפרי ,אור בוקשטיי ,רוגל נחו" ,עדנה בוקשטיי ,שמואל סונגו ,מזל שלו",
יאיר בייטלר ,אורי ירו ,שלמה ראוב ,ברו( שפירא ,ז'ק כה ,זהבה שמואלי ,חגית אמסל" ,אריק קוקס,
יחיע" סקיטל.
 .1אשור פרוטוקול :4/15
פרוטוקול  4/15מאושר.
 .2דוח מנכ"ל – ז'ק כה:$
 התקיי" מחנה אימו לנשי" במרו" גול אחראית המחנה הייתה זהבה שמואלי.
זהבה  :התקיי" מחנה ריצות ארוכות לנשי" לקראת אליפות ישראל ב 10,000מ' .השתתפו 9
בנות.
 המחנה מאוד תר" וגיבש את נבחרת הבנות.
 הועדה המקצועית ממליצה לפשר את לב סקוריש בתחרויות הזמנה.
החלטה :מאושר ללב סקוריש להשתת +בתחרויות הזמנה בלבד.
 מוצגת רשימת האירועי" לחודש מאי.
חגית אמסל" :ב 30.5.15תתקיי" אליפות הפועל .חברי ההנהלה מוזמני" לאליפות.
 .3אסיפה כללית :2015
מוצע שאריק קוקס יהיה יו"ר ועדת מנדטי".
החלטה :פה אחד מאושר אריק קוקס כיו"ר ועדת מנדטי".
 .4סיכו התחרות הבינארצית לנוער –יאיר בייטלר:
 משבח את רוגל נחו" על תפקודו ועבודתו.
 המארחי" היו מאוד נדיבי".
 הנבחרת הייתה טובה וממושמעת.
רוגל נחו:
 בסיו" הכללי הנבחרת דורגה במקו" השלישי ,שזה טוב יותר משנה שעברה.
 בזמ התחרות היה מזג אויר גשו".
 צרי( להיות ערוכי" ע" תלבושת חליפת גש".
 נקבעו מספר שיאי" אישיי" עלידי האתלטי" ,במהל( התחרות.
 ס( הכל היה אירוע מוצלח.
 .5אליפות ישראל ב 10,000מ' – אריק קוקס:
 מתוכנני" להתקיי"  5מקצי" מה"  4לגברי" ו 1לנשי".
 מתוכנ מחר מזג אויר ח" .מציע לדחות את תחילת התחרות בחצי שעה.
החלטה :הוחלט לדחות את תחילת האליפות ב 30דקות.
 .6שינוי בלוח הדרגות:
הועדה המקצועית ממליצה להוסי +דרגה  Eבלוח הדרגות ,כדי לסייע לאתלטי" שמתקרבי"
לדרגה D.
מוצגת הטבלה ע" פירוט דרגה .E
החלטה :הוספת דרגה  Eללוח הדרגות מאושרת.
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 .7פירוט אתלטי" המקבלי" מלגות – רוגל נחו":
הוצגה רשימת אתלטי" בסגלי" השוני" ,כולל דרוג תגמול".

_______________
רש" :ז'ק כה

___________________
מ"מ יו"ר האיגוד רפי פלד

