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פרוטוקול ישיבת איגוד 1/14
הדריוס יו שני 20.1.14
נוכחי :דורו קופמ ,אריק קוקס ,רוגל נחו  ,מיכל בפרי ,אור בוקשטיי ,יאיר בייטלר,
עדנה בוקשטיי ,צביקה אפשטיי ,אורי ירו ,שלמה ראוב ,ז'ק כה.

 .1דו"ח היו"ר – דורו קופמ:
 סיימנו את מרתו טבריה .היו תגובות טובות על הארגו .הטוטו ווינר היו מאודמרוצי השנה והגדילו את החסות למימו הפרסי הכספיי  .נעשתה עבודה
טובה של האנשי שעסקו בארגו .דוד סעידי לא היה מעורב במרתו,
התקיימה עמו פגישה והוא הבהיר שלא שאינו רוצה להיות מעורב .הוא הוציא
מכתב לכול והנושא עימו לא סגור .האיגוד הוציא לו מכתב הודעה שאי יותר
התקשרות עימו.
 יש קשר ע יו"ר מרכז הספורט הלאומי .הציע שיסייע כספית א) יישארהכדורגל ,הדבר לא מקובל.
יש ניסיונות לבצע קשר ישיר מצד יו"ר המרכז ע חברי הנהלה והמנהל
המקצועי .אי בעיה שיתקיימו מפגשי .
 כתוצאה מהקשר ע הדריוס* והמחירי הגבוהי שנדרשי  ,אנו מעביריכרגע תחרויות לראשל"צ ,נעורי  ,ירושלי  ,חיפה.
 תקציב  2014עדיי לא ידוע. אתנה נשי החליטה שהאתלטיקה חוזרת לתו) אתנה. התקיימה ישיבה ראשונה השנה של הועדה המקצועית .היתה ישיבה יעילהוטובה .זה היה ביו שני שבוע שעבר ובאותו יו עלמיה איימרו קבע קריטריו
לאליפות אירופה.
 אתמול קיימנו פגישה ע התאחדות בתי הספר ,כדי לפתח את התשתיות. מחר ניפגש ע עיריית ירושלי להכברת שיתו* הפעולה. .2אשור פרוטוקול :13/13

פרוטוקול  13/13אושר.
אריק קוקס :מציע להעניק גביע ע"ש אריק איינשטיי במסגרת טקס המדליות
לקפיצה לגובה באליפות ישראל.
החלטה :יתקיי טקס להענקת פרס קפיצה לגובה ע"ש אריק איינשטיי בקפיצה
לגובה במסגרת אליפות ישראל.
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 .3דו"ח מזכ"ל – ז'ק כה:
 התחרויות הבאות עברו מהדריוס*: 26.1.14ליגת זורקי מחזור ב' לנעורי
 15.2.14גביע החור* לראשל"צ
 20.3.14ליגת זורקי מחזור ג' לראשל"צ
 אליפות ישראל במרוצי שדה תתקיי ב ,21.2.14ההרשמה פתוחה באתר
האיגוד.
 ספר האתלטיקה התעכב ומתוכנ עתה לצאת.
דורו קופמ :אנו בודקי אפשרות לקד נושאי בכנסת ולכ צרי) להיעזר
באיש מקצוע .המדובר בהשפעה על אשור תו תק ,שינוי בחוק הספורט ,קידו
שת"פ ע משרד התיירות וכדומה.
קיימת אפשרות להתקשר ע עו"ד יעל גו'סקי ,נוכל להזמינה ג לישיבת
איגוד.
העלות כ , 4,400לחודש .נית להשתחרר מההסכ בכל רגע לפי החלטה.
החלטה :מאושר להתקשר ע עו"ד יעל גויסקי.
רוגל :קיבלתי פניה לשנות את ריצת  2,000מ' ל –  3,000מ' בגביע החור*.
החלטה :בגביע החור* יתקיי מקצוע  3,000מ' במקו  2,000מ'.
 .4סיכו מרתו ווינר טבריה:
נקיי ישיבת סיכו שבה יוזמנו כול כדי להשתת* בישיבת סיכו .
 .5אליפות עול באולמות:
האליפות תתקיי בפולי .79.3.14
חנה קנייזבה קבעה קריטריו בקפיצה משולשת.
סנפורד קבע  46.89שנ' ב 400מ' חסר לו  9מאיות.
 .6אליפות ישראל במרוצי שדה:
 האליפות תתקיי ב 21.2.14בפארק גני יהושע. יש שיתו* פעולה ע עיריית תלאביב. חברי הנהלה מתבקשי לסייע בנושא ולהשתלב בארגו.דורו קופמ :נבדקת ג אפשרות לקיי מרו /עממי שפתוח לכול .
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 .7ארגו תחרויות :2014
האגודות מוזמנות לארג תחרויות מקומיות וכ תחרויות מסורתיות מתו) הקלנדר.
האיגוד יסייע במימו של התחרויות פוטופיניש ושיפוט .יש כבר קשר ע אגודות
ראשל"צ ,עמקחפר ,ירושלי  ,חיפה .מקווה שיצטרפו אגודות נוספות.

רש  :ז'ק כה

