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פרוטוקול ישיבת איגוד 2/14
יו שני  – 17.2.14מלו טל ת"א
נוכחי :דורו קופמ ,ברו שפירא ,חגית אמסל" ,עדנה בוקשטיי ,יאיר בייטלר ,אורי ירו,
דבורה קרמר ,אור בוקשטיי ,רוגל נחו" ,ז'ק כה ,אריק קוקס.
דורו :דבורה הצטרפה אלינו כחברת הנהלה חדשה במקו" בתאל ג'רבי.
 .1אישור פרוטוקול :1/14

פרוטוקול  1/14אושר
 .2דו"ח היו"ר – מר דורו קופמ:
 אליפות העול" באולמות :דונלד סנפורד קבע קריטריו והוא יוצא לאליפות.יחד עימו יהיה מלווה אחד.
 בית לאומי לאתלטיקה :ההלי המשפטי מול מרכז הספורט נמש  .ה" הגישובקשה לבית משפט לבטל את הפסק די ,בגלל אי תשלו" עבור חיובי אימוני"
שה" מגישי" לנו ,חיובי" אלה מוגשי" לאיגוד כאמצעי לח .+האיגוד מעול"
לא נדרש לשל" עבור אימוני אתלטי" .ועד שכונת הדריוס ,מתנגד לכדורגל
באצטדיו והכי מכתב פניה לעיריית תלאביב.
הייתה פגישה ע" הטוטו ומביני" את הבעיה של בית לאומי בהדריוס.,
מכבי ת"א הוציאו מכתב לאיגוד מדוע לא מתייעצי" אית" ושואלי" אות"
לגבי הבית הלאומי בהדריוס .,אורי שפר ענה לה" שאצטדיו האתלטיקה
מיועד רק לאתלטיקה ולא לכדורגל.
 מפגש ע" מנהלי מחלקות הספורט ברשויות :הופעתי בשבוע שעבר בפני מנהלימחלקות הספורט ,הנושא היה תו תק למרוצי" .נושא המחלוקת היה תשלו"
 - 10למשתת .,עיריית ת"א מאוד מתנגדת לנושא.
חגית אמסל :צרי לשווק את הנושא של תו התק.
דורו :יש לנו בעיה שכל מה שנציג יתנגדו לו כרגע ,אי בעיה להכי מצגת מה
מקבלי" ,אבל לדעתי זה לא יעזור.
הפגישה ש" הייתה מוכנה מראש ע" לובי של מתנגדי" לקראת הפגישה .בפגישה
הציגו כביכול בעיה שקיימת מבחינה משפטית והיא חוק הספורט .משהובהר שחוק
הספורט אינו מכשול ,הועלתה בעיה ערכית.
ברו שפירא :קראתי את החומר והוא מאוד מעניי .בדקתי לגבי מדינות אחרות
וקיי" ש" הלי של רישוי .חשוב מאוד שמינהל הספורט יהיה לצד האיגוד בנושא
זה.
דורו :מצור ,סיכו" של כנס מאוד מעניי שהיה במרסי.
מהכנס הזה אנו מאמצי" מרו +שליחי" מיוחד שיכלול  5רצי"  5 Xק"מ .המרו+
יהיה ב ,30.9.14בפארק גני יהושע.
 מרתו ווינר טבריה :התקיימה ישיבה ע" הטוטו וה" מאוד מרוצי" .מדברי"כרגע על שיתו ,פעולה לשלוש שני" הבאות.
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 .3דו"ח מזכ"ל – ז'ק כה:
 ספר האתלטיקה אושר לדפוס ויצא לאור בשבוע הבא. התחרויות עתה מתקיימות באצטדיוני נעורי" ,חיפה ,ראשל"צ ,ירושלי".נשמח שתתקיי" תחרות גדולה בבארשבע.
 אליפות העול" במרוצי שדה לבתי ספר תתקיי" ב  1.4.14בעמק המעיינות.האיגוד ירכיב נבחרת בני" ובנות .קביעת הנבחרת תהיה בתו" אליפות ישראל
במרוצי שדה ,שתתקיי" בסו ,שבוע הזה.
 תחרות ביארצית לנוער תתקיי" ב 29.6.14באצטדיו ראשו לציו.בתחרויות ישתתפו  4מדינות :רומניה ,אוקראינה ,קפריסי ,ישראל .מלטה
הביעה רצו להשתת ,ע" אתלטי" בודדי" .כרגע יש בעיה לגבי אחסו
הספורטאי" ,מחירי המלונות מאוד גבוהי" באזור ת"א .אני בודק כרגע
אפשרויות נוספות כולל אפשרות לינה בנעורי".
הצעה :לבדוק מלונות ברחובות ,אשדוד ,ואולי א ,להעביר את התחרות לחיפה.
 .4דו"ח מנהל מקצועי& רוגל נחו:
 החל מחודש ינואר אני בתפקיד. אני עובר על תוכניות האימוני" של האתלטי". אני בונה מודל לתוכניות ארוכות טווח עד ריו .2016 אני בקשר ע" אתלטי הסגל ופעמיי" בשבוע אני בוינגייט לפגישות ותיאומי". אנו בודקי" לאתר היו" את הניצני" בגיל קדטי" לקראת העתיד ,ולקד"אות" מהיו".
 יש טיפול בפרויקט הרצי" והאתיופי" ,כולל מחנות אימו .האתלטי" נתבקשולמלא יומ אימוני" יומי לגבי הביצוע.
 .5אליפות ישראל במרוצי שדה:
 ביו" שישי הקרוב תתקיי" אליפות ישראל במרוצי שדה .סביב גבעת המופעי". במסגרת המרו +יתקיי" מרו +ותיקי" בשעה .08:00 ההכנות לקראת המרו +הושלמו ,וביו" חמישי יתבצעו ההקמות כולל המסלול.שונות:
החלטה :אריק קוקס ואנטולי שפר יצורפו לוועדה המקצועית.

רש" :ז'ק כה

