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פרוטוקול ישיבת איגוד 3/14
יו שני  – 17.3.14מלו טל ת"א
נוכחי :דורו קופמ ,אריק קוקס ,ברו שפירא ,מיכל בפרי ,מיכה מור ,שלמה ראוב,
אורי ירו ,לוי פסבקי ,רפי פלד ,יאיר בייטלר ,חגית אמסל ,$רפי גרודצקי ,רוגל נחו ,$אור
בוקשטיי ,עדנה בוקשטיי ,ז'ק כה ,זהבה שמואלי.
 .1אישור פרוטוקול :2/14

פרוטוקול  2/14מאושר
 .2דו"ח היו"ר – מר דורו קופמ:
 היו $מצטר +חבר הנהלה לאיגוד ,רפי פלד .המינוי הפורמלי יהיה בעת האספההכללית.
 הפרוטוקולי $של ישיבות הנהלה עולי $לאתר האיגוד ,מייד ע $אישורו של כלפרוטוקול.
 יש קושי במיקו $של קיו $אליפות ישראל באתלטיקה .המתק המתאי$ביותר הוא בהדריוס .+הבעיה ע $הדריוס +שה $דורשי 125 $אל , +לקיו$
האליפות .ביקשנו להזמי את האצטדיו כתחרות רגילה א סורבנו ע"י מרכז
הספורט הלאומי .פנינו למינהל הספורט בבקשת סיוע בנושא.
אריק :אליפות ישראל היא חלו הראווה וצרי לסגור את מיקו $קיומה.
רוגל :אליפות ישראל צריכה לקבל את המענה המקצועי הטוב ביותר.
ברו  :באותה דעה ,אליפות הינה תחרות מרכזית ואי לפגוע בה.
יאיר :צרי לוודא שלא תהיה פגיעה בגלל ההתמקחות.
לוי :אליפות ישראל צריכה להתקיי $בהדריוס.+
רפי פלד :אצטדיו האתלטיקה ק $למע האתלטיקה וצרי לשרתה ,ומעל מרכז
הספורט יש עוד גופי $שמחליטי .$אי ספק שנצליח בתהלי .
החלטה :תוגש בקשה למרכז הספורט לקיי $תחרות רגילה בתאריכי האליפות.
 הייתה פגישה מצוינת ע $ווינר לקראת מרתו טבריה .סוכ $על שיתו +פעולהבשלושת השני $הבאות .תוכ תוכנית משותפת להגדלת המרתו.
 כרגע עומדת להיכנס דרישה של משרד האוצר ,שיהיה מינימו10% $הכנסותעצמאיות מס התקציב.
 -לישיבה הבאה תובא רשימת ראשי משלחות לנבחרות ישראל היוצאות לחו"ל.
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 .3שיתו ילדי בגיל קדטי:
דורו :נושא שיתו +ילדי $במסגרת הקדטי $עולה כל פע $לדיו מחדש.
רפי גרודצקי הגיש נייר עמדה וכ ג $ברו שפירא יו"ר הוועדה המקצועית.
רפי :מדובר על שני נושאי $עיקריי:$
 .1מחנה אימוני $האחד לילדי 15 $ושני לקדטי .$מחנה קדטי $הינו חינ,$
ומחנה ילדי $הינו  ., 420הוכנו רשימות נפרדות לשני המחנות.
 .2שיתו +ילדי $בליגת הקדטי .$לדעתי ילדי $לא צריכי $להשתת +בליגת
הקדטי ,$כמו שילדי 13 $לא משתתפי $בליגת ילדי .15 $למעשה שיתו+
ילדי $בקדטי $מביא לאי פיתוח הקדטי $ויוצר מצב כאילו יש קדטי.$
למעשה אי שיתו +ילדי $יביא את האגודות לתמרי .לעבוד קשה ולפתח את
קדטי.$
למעשה ,מוצע לשלב רק את יודי הפטיש בגלל בעיית מתק בוינגייט.
רוגל נחו :אני תומ בדברי רפי.
 ילדי $לא צריכי $להשתת +בקדטי.$
 צרי לשמור מכל משמר את גיל שכבת הקדטי.$
 צרי לעבות את השכבה ולא להחליש.
 צרי לאפשר לילדי $לשאו +לקדטי $ושזו תהיה שאיפה להגיע לש.$
 ג $בנושא מחנות אימוני $אני חושב שצרי להפריד את הילדי $מהקדטי.$
ברו! שפירא :רפי ואני עובדי $יחדיו במחנות האימו.
 פתאו $יש הפרדה מוחלטת בי ילדי $וקדטי.$
 ההובלה של הקו נובעת מ האנשי $העובדי.$
 לגיל הנוער לא מגיעי $מספיק קדטי.$
 צרי לחזק את גיל הקדטי ,$כ שיהיו  6תחרויות שיכללו שליחי $וקרברב.
גיל הקדטי $צרי להיות  3שני.$
 הופתעתי לגלות שילדי $שהשתתפו בעבר בקדטי ,$ועתה ה $מופעי $בגיל
ילדי $בלבד.
 המחנה של הילדי $הינו ברמה איכותית נמוכה יותר.
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החלטה :התקיי $דיו בי כל חברי ההנהלה וסוכ $כי המנהל המקצועי יחד ע$
הוועדה המקצועית יקבלו את ההחלטה המקצועית המתאימה לגבי הגילאי$
במחנות אימו .כמו כ סוכ $כי במידת הצור יערכו מחנות אימו נוספי $לילדי$
מצטייני.$
 המנהל המקצועי מתבקש לערו ניתוח של המצב באגודות השונות לגבי מספר
הילדי $מספר הקדטי $ומספר האתלטי $בגיל הנוער.
 .4דו"ח מנהל מקצועי $רוגל נחו:
 דונלד סנפורד השתת +באליפות העול $באולמות .סיי $מקו 22 $מתו 27משתתפי.$
 חנה קנייזבה ביצעה ניתוח בעקב בהלסינקי .כרגע היא נמצא בשיקו.$ דניאל פרנקל יצאה לבדיקה אצל רופא בארה"ב .אמורה לחזור לאימוניאתלטיקה.
 דימה קרויטר ביקר אצל ד"ר יונצ'ב בגרמניה .ביצע סדרת טיפולי.$ בסו +החודש תתקיי $אליפות העול $בחצי מרתו בדנמרק .ישתתפו :זוהרזימרו ,זגיה דמסו ,אסרט מאמו ,וובה בריהו ,ויוס +ימהר.
 במסגרת הפרויקט רצי ,$רוב הרצי $נמצאי $במחנות אימוני $באתיופיה. פרויקט השליחי $מתנהל בסדר וההיענות היא טובה. .5שונות:
החלטה :שיתו +אתלטי $זרי $בתחרויות ליגה תתאפשר עלפי תקנו משנה בספר
אתלטיקה .2014

רש :$ז'ק כה

