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פרוטוקול ישיבת איגוד 5/14
יו רביעי – 7.5.14הדריוס
נוכחי :דורו קופמ ,מיכל בפרי ,ברו" שפירא ,אור בוקשטיי ,עדנה בוקשטיי ,זהבה
שמואלי ,רוגל נחו' ,חגית אמסל' ,אריק קוקס ,ז'ק כה.
 .1אישור פרוטוקול :4/14

פרוטוקול  4/14מאושר
 .2דו"ח היו"ר – מר דורו" קופמ":
 ביו' שישי יהיה כנס בנושא מקורות מימו לאגודות .המרצה המרכזי הוא סג נשיא
התאחדות האתלטיקה האירופית ,מר ז'א גרסייה.
 מינוי רואה חשבו לאיגוד :יש בעייתיות ע' רואה החשבו שכיה .ע"פ החוק ההנהלה
יכולה לבחור רואה חשבו חדש .מוצע שהגזבר והיו"ר ייבדקו ויציעו רואה חשבו
שיובא לדיווח להנהלה.
החלטה :מאושר שהגזבר והיו"ר יבחרו מועמד וידווחו על כ" להנהלה.
 הגיעה בקשה )שלאחר בדיקה של היו"ר ,אינה עומדת בדרישות התקנו( להחלי -את
היו"ר ,ולכנס אסיפה כללית .מוצע למנות את עו"ד ברו" פליקר ,ליוע .משפטי לנושא,
כ" שהפנייה תיבדק על ידו בכל הקשור לתקינות הפנייה וננהג בהתא' לתקנו.
החלטה :עו"ד ברו" פליקר מאושר כיוע .משפטי בנושא.
 הוגש מסמ" לשינויי' בתקנו המשנה ורישו' אתלטי' .מוצעת הקמת ועדה בנושא.
אריק קוקס :הגשתי הצעה לשינויי' בתקנו .יאיר בייטלר הגיש הסתייגות שמתמקדת
ברישו' אתלטי' זרי' .לי נראה מוזר ולא נכו לרשו' אתלטי' זרי' ללא שו' תנאי.
ברו #שפירא :התקנו קיי' מזה שני' רבות .אני חושב שצרי" לבצע שינויי' .יש ניצול של
רישו' אתלטי' זרי' לאיגוד .לגבי הועדה המקצועית לא נוח לי להיות יו"ר הועדה
המקצועית ולכ אני מסיי' את תפקידי כיו"ר הועדה .אני ימשי" לתרו' כמיטב יכולתי.
נרש' שברו" שפירא סיי' את תפקידו כיו"ר הועדה המקצועית.
החלטה :חברי ועדה לבדיקת תקנו משנה ושינויי' יהיו :אריק קוקס ,יאיר בייטלר ,וז'ק
כה יהיה מזכיר הועדה.
 היו ג' הערות לתקנו הליגה והמבנה.
החלטה :הועדה המקצועית תביא החלטה למבנה הליגה.
 אלכס אברבו" יצור -לחבר בוועדה המקצועית.
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 לאחרונה נתקלנו בבעיה ע' מבדקי סמי' שקשורה לשיא ישראלי .חשוב שתהיה
בדיקת חובה לכל שיא ישראלי.
החלטה :כל הקובע שיא ישראלי יצטר" לעבור בדיקה נגד שימוש בחומרי' אסורי'.
אריק קוקס :התקיי' היו' דיו בוועדה המקצועית ,בנושא הרכב נבחרת ישראל לאליפות
אירופה לאומות .יש שילדה ראשונה והערכה ובחלק מהמקצועות יתקיימו מבחני' בי
האתלטי'.
 .3כנס מנהלי אגודות בנושא מקורות מימו":
הכנס יתקיי' ביו' שישי הקרוב  9.5.14הכנס חשוב לפתיחת אפיקי' חדשי' לגיוס כספי'
לאגודות.
 .4מיקו אליפות ישראל באתלטיקה:
קיימת התלבטות היכ לקיי' את אליפות ישראל .ההתלבטות היא בי הדריוס-
לבי ראשו לציו.
ראשו לציו מעונייני' לארח אבל יש בעיה של יציע באצטדיו .המקו' האידיאלי הוא
בהדריוס -וזאת שאיפת האיגוד.
 .5אליפות ישראל ב 10,000מ':
אליפות ישראל ב 10,000מ' תתקיי' מחר בהדריוס .-הסיבה לקיומה בהדריוס -היא
החשש שיהיה רוח בראשל"צ ולכ החלטנו לקיימה בהדריוס.-
זהבה שמואלי :קיו' אליפות הוותיקי' חודש לפני האליפות גרמה שהשנה יש מקצה
פחות.
החלטה :בשנה הבאה אליפות הוותיקי' תתקיי' ע' אליפות ישראל ב 10,000מ'
 .6דו"ח המזכ"ל – ז'ק כה":
 יו' האתלטיקה הבינלאומי יתקיי' ב 13.5.14בחיפה.
ברו #שפירא :תחרות מרכזית צריכה להתקיי' במרכז האר..
זהבה שמואלי :כדי שיבואו יותר משתתפי' צרי" לקיי' את התחרות במרכז האר..
אחרת האתלטי' לא יגיעו.
לאחר דיו" הוחלט :התחרות תתקיי' בחיפה.
 תחרות הזמנה תתקיי' בבאר שבע ב 29.5.14יש מאמ .להביא את האתלטי'
הבכירי' לתחרות זאת.
 תחרות בינארצית לנוער תתקיי' ב 29.6.14בנעורי' .יש לכ" הערכות.
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 .7שונות:
 ברו #שפירא – יש בקשה של האיגוד להעמיד  2עוזרי' לתחרות בליגה הבי  אגודתית
כדי לסייע בתחרות.
 90אחוז מהאגודות לא מעמידות עוזרי' וצרי" לחייב אות' ולנקוט סנקציה.
החלטה :יקבע קנס עתידי לאגודות שלא יעמידו עוזרי'.

רש' :ז'ק כה

