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פרוטוקול ישיבת איגוד 4/2014
יו שלישי  – 8.4.14הדריוס
נוכחי :דורו קופמ ,אריק קוקס ,מיכל בפרי ,אור בוקשטיי ,חגית אמסל" ,צביקה
אפשטיי,אורי ירו ,שלמה ראוב ,ז'ק כה ,זהבה שמואלי ,יאיר בייטלר.
 .1אישור פרוטוקול :3/14

פרוטוקול  3/14מאושר
 .2דו"ח היו"ר – מר דורו" קופמ":
 לפני למעלה משבוע התקיימה אליפות העול" בחצי מרתו .במסגרת האליפות,וליד אתלטי ההישג התקיי" ג" מרו* המוני של  30אל +רצי".
את המדינה ייצגו  5אתלטי".
לאחר המרו* התקיי" כנס של התאחדות האתלטיקה האירופאית .אשר ד
באסטרטגית הפעולה של ההתאחדויות והאיגודי" המקומיי" החברי"
בהתאחדות האירופית .הנושא המרכזי היה חיבור המרוצי" ההמוניי" לאיגודי
האתלטיקה כחלק מאסטרטגיה רחבה הכוללת את האתלטיקה ההישגית
המסורתית וכ את מרוצי הכביש .דובר על פיתוח האתלטיקה ופיתוח מקורות
ההכנסה .הודגש היה שהריצות ההמוניות מהוות מנו +כלכלי.
 קיימנו סקר בקרב ההתאחדויות האירופאיות בנושא רישוי מרוצי" .הייתההענות גדולה וההתאחדות האירופאית ביקשה לקבל את תוצאות הסקר
ולהפיצו לכל המדינות.
 באמצע שבוע שעבר התקבלה החלטת בית המשפט העליו והיא דחיית בקשתמרכז הספורט הלאומי לבטל את פסק הדי שנית קוד".
כידוע מרבית התחרויות ותחרויות הליגה מתקיימות בראשל"צ.
 ראשי משלחות לאליפויות בחו"ל: מדינות הי" התיכו :שלמה ראוב אליפות אירופה לאומות :אריק קוקס ,זהבה שמואלי ,וחגית אמסל". אליפות העול" לנוער :אורי ירו אליפות אירופה בצירי :,דורו קופמ ,וז'ק כה -מוקדמות המשחקי" האולימפי" – טר" שוב*.
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 .3דו"ח מזכ"ל – ז'ק כה":
 הסתיימו ליגות נוער וקדטי" ,ליגת זורקי" ואתמול התקיימה אליפות ישראלבקרברב .נותר מחזור אחד של ליגת ילדי" שיתקיי" ב.30.4.14
 התקיימה אליפות ישראל בריצת הרי" בצוק מנרה .היו כ 120משתתפי"האירוע הוכתר בהצלחה.
 יצא לאור ספר האתלטיקה באנגלית. התקיימה אליפות העול" לבתיספר במרוצי שדה .נבחרת הנוער סיימהבמקו" הרביעי ונבחרת הנערות סיימה במקו" השלישי.
 הפרוטוקולי" של ישיבות ההנהלה מפורסמי" באתר האיגוד. לפני כחודש החל קורס שופטי אתלטיקה 13 .משתתפי" נותרו בקורסשמתוכנני" להיות מוסמכי" בסו +חודש מאי .התחלנו לפרס" פתיחת קורס
חדש ,שיפתח בחודש אוקטובר .2014
 תחרות בארשבע הפתוחה תתקיי"  .29.5.14מקווי" שיגיעו אתלטי" בכירי"ובניה" חברי פרויקטי".
 תחרות יו" האתלטיקה הבינלאומי תתקיי" ב 13.5.14בחיפה. החלו להתקיי" מפגשי" ע" מנהלי אגודות שיקיימו מרוצי" להמוני" .חלקמהאגודות מתחילות להיענות בחיוב.
 לבקשת רואה חשבו העמותה ,רו"ח דורו שיטרוק ,נקבע מועד חדש לכינוסהאספה הכללית והוא .20.5.14
 היו" החל מחנה אימו לילדי" בוינגייט .מחר יחל מחנה אימו לקדטי" ונוערבנעורי".
 אליפות ישראל לנוער ב 5ק"מ תתקיי" ב 7.11.14בחולו. אליפות ישראל ב 15ק"מ תתקיי" ב 21.11.14בראשל"צ. ב 30.9.14יתקיי" ע"י האיגוד מרו*  5X5בפארק גני יהושע. מזכירות האיגוד תהיה סגורה בחול המועד פסח. .4אליפות העול בחצי מרתו" – יאיר בייטלר:
 היה ארגו מוצלח. היה מרו* של  30,000רצי". השתתפו  5רצי" ישראלי" שלוו ע"י  2מאמני". שלושה ישראלי" קבעו שיאי" אישיי" .ה" קבעו תוצאות טובות. הטיסות היו לא נוחות -המאמני" שהצטרפו לא היו ראויי".
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 .5תחרות בינארצית לנוער ז'ק כה":
התחרות הבינארית לנוער שמתוכנ להתקיי" ב ,29.6.14תתארח באצטדיו נעורי".
ג" הלינה תהיה בנעורי" ,ובכ ,יחסכו היסעי" ומבחינה לוגיסטית יהיה קל יותר.
בימי" הקרובי" נחל את ההערכות המקצועית באצטדיו.

_________________________
דורו קופמ
יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

רש" :ז'ק כה

