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פרוטוקול ישיבת איגוד 6/14
יו רביעי – 18.6.14הדריוס
נוכחי :דורו קופמ ,עדנה בוקשטיי ,רוגל נחו ,$אריק קוקס ,אור בוקשטיי ,מיכה
מור ,יאיר בייטלר ,צביקה אפשטיי ,אורי ירו וז'ק כה.
 .1אישור פרוטוקול :5/14
פרוטוקול  5/14מאושר.
 .2מינוי רואה חשבו" – דורו" קופמ":
בהמש* לישיבה הקודמת אריק ואני בדקנו מינוי רואה חשבו .מצאנו את משרד
ברזילי ,שבמסגרתו רו"ח יור $משול.$
החלטה :מינוי רו"ח יור $משול) $ממשרד ברזילי( מאושר.
 .3דו"ח היו"ר – מר דורו" קופמ":
 הייתה תחרות מוקדמות לאולימפיאדת הקדטי 2 ,$אתלטי $עלו למשחקי$
האולימפיי $לקדטי $בסי .גל סיני במשולשת ודניס גולדובסקי בקפיצה
לרוחק.
 פרויקט המקצוענות טר $אושר .
 תחרות בינארצית תתקיי $בנעורי $ב .29.6.14בתחרות ישתתפו  4מדינות
רומניה ,קפריסי ,אוקרינה וישראל.
 אושרה המועצה הלאומית לספורט .ג $דו"ח לובצקי יכנס למועצה ועלפיו
ייתוקצבו האגודות.
מיכה מור :ההישגיות הפסיקה להיות גור $מרכזי ,הספורט הפ* להיות
לאלפי $בלבד.
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אליפות ישראל באתלטיקה:
בדקנו את אפשרות ראשו לציו לאירוח אליפות ישראל .הדבר לא אפשרי.
נפגשתי ע $אלו סולאר ,מחזיק תיק הספורט בתל אביב ,ביקשנו להזמי את
האצטדיו בסטנדרט של תחרות ליגה.
מרכז הספורט רוצה קרוב ל 125אל.. -
אנו ממתיני $כרגע לתשובה.

 .5דו"ח מזכ"ל האיגוד  ז'ק כה":
 התקיי $קונגרס ה ,AIMSההשתתפות בו מאוד חשובה מבחינת האיגוד.
פיתחנו קשרי $ע $מדינות לצור* שיתו -פעולה והחלפת מידע .נשיא ה AIMS
יגיע להתארח באר /במסגרת מרתו טבריה .2015
 במסגרת אליפות מדינות הי $התיכו התקיימה ישיבת הנהלה שבמסגרתה נדונו
מספר נושאי :$האליפות הבאה בעוד שנתיי $תתארח בתוניס .תהיה חשיבה
לשינוי הקריטריוני $להשתתפות באליפות הבאה .הועלה הנושא ישראל פלסטי
ודובר על הגברת שיתו -הפעולה בי ההתאחדויות לבי מדינות הי $התיכו.
 ארבעת המדינות לתחרות הבינארית לנוער ,אישרו את השתתפות כולל
אוקראינה .אנו נמצאי $בעיצומ של ההכנות ובשידרוג המתח $בנעורי.$
מתוכנ להגיע כלוב זריקות ,אשר תקוע עכשיו בדר* לאר /ומקווי $שיגיע בזמ.
 עד סו -העונה נשארו התחרויות הבאות :גרנד פרי ירושלי .2.7.14 $גרנד פרי תל
אביב בוטל ובמקומו תתקיי $תחרות הזמנה .תחרות הלילה מתוכננת להיות
מאורגנת ע"י ראשל"צ ומקווי $שתתקיי.$
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דו"ח מנהל מקצועי – רוגל נחו:
 6ספורטאי $היו בבאקו 5 ,מה $קבעו שיאי $אישיי $והתברגו בחציו העליו2 .
מה $העפילו למשחקי $האולימפיי $בנאנג'י ,בנוס -לשני האתלטי $ייצא מאמ
אחד פבל קוג.
במשחקי הי $התיכו ,היינו ע 6 $ספורטאי .$לב סקוריש דורג במקו 6 $ע5.17 $
מ' במוט .שאר ההישגי $היו פחות טובי .$היה מיעוט משתתפי .$התחרות הזאת
תפורה עלינו ואנו צריכי $לקחת אותה כיעד.
סנפורד התחרה במוסקבה וקבע  45.98ב 400מ' ע $הישג השנה.
חנה קנייזבה ואלכס מרמ כבר לא עובדי $ביחד .היא עובדת לפי תוכניות שלה.
הכוונה למצוא לה פיתרו לטווח ארו*.
באליפות הנוער היה מיעוט משתתפי .$בקדטי $היו מספר הישגי $טובי $כולל
שיאי $אישיי .$חייבי $לשמר את שכבת הגיל הזאת לנוער .ג $מבחינת האיגוד וג$
מבחינת האגודות.
אליפות אירופה בוגרי $קבעו קריטריו :מעיי פורמ  גובה ,דונלד סנפורד – 400
מ' ,וובה בריהו  מרתו ,זימרו  מרתו ,ימהר  מרתו ,חנה קנייזבה  מרתו,
עלמיה איימרו –  10,000מ' ,גירמה אמרה –  10,000מ' ,ויוחאי הלוי – קפיצה
משולשת .לגבי המרתו מומל /לצר -את אמיר רמו כי צרי* אתלט רזרבי.
החלטה :מאושר לצר -את אמיר רמו לנבחרת המרתו.
נוע $נאמ קבע תוצאה של  8:38.15דקות תוצאה קרובה לקריטריו .הוא מדורג 30
צרי* לבקש מההתאחדות האירופאית לצרפו במסגרת  32רצי $שישותפו.
החלטה :תתבצע פניה להתאחדות האירופאית לשיתו -נוע $נאמ.
לאליפות העול $לנוער קבעו  3אתלטי $את הקריטריו :בני אלהי –  10,000מ',
אל פרבר – הטלת כידו ,ולב סקוריש – קפיצה במוט.
יש עבודה על הכשרת מאמני $ופיתוח מאמני $חדשי $שיצורפו למערכת.

 .7אליפות אירופה לאומות:
הוצג הרכב הנבחרת לקראת התחרות.
לאחר דיו הוחלט שהנבחרת מאושרת.

רש :$ז'ק כה

_______________________
דורו קופמ
יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

