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פרוטוקול ישיבת איגוד 7/14
יו רביעי – 14.7.14הדריוס
נוכחי :דורו קופמ ,רוגל נחו  ,אריק קוקס ,אור בוקשטיי ,מיכה מור ,זהבה שמואלי,
יאיר בייטלר ,צביקה אפשטיי ,אורי ירו וז'ק כה.
 .1אישור פרוטוקול :6/14
פרוטוקול  6/14מאושר.
 .2אליפות ישראל באתלטיקה – דורו! קופמ!:
 אתמול התקיימו מקצי המוקדמות במסגרת אליפות ישראל.
 התקיימה ישיבה של בעלי תפקידי ראשיי .
 אנו מקיימי מגע ע פיקוד העור* וקב"ט עיריית תל אביב ומשטרת ישראל.
מבחינת הגורמי הפעילות היא רגילה ואי מניעה לקיי את האליפות.
החלטה  :האליפות תתקיי כמתוכנ.
 יהיה נוסח מיוחד לכרוז ,במקרה שתהיה אזעקה ירדו מתחת ליציעי .
 ריצות ומקצועות המתקיימי יפסקו מייד וכול ייגשו למרב המוג.
 לאליפות יגיעו אורחי מחו"ל בעיקר מאוקראינה.
 הגענו להסדר ע מרכז הספורט שנשל  + 92,000עבור האליפות.
 האליפות מהווה כתחרות אחרונה לפני התחרויות והמפעלי בחו"ל.
 הגיעה בקשה של רפי גרודצקי לשת* רצי נוספי ב 800מ' עקב עליה לגמר של
אתלט ואתלטית שאינ אזרחי ישראלי .
החלטה :במסגרת המוקדמות התקיימה ריצת מוקדמות ואלו שעלו לגמר )כולל
שאינ אזרחי מדינת ישראל ובעלי מעמד( ישתתפו בגמר ללא הוספת רצי נוספי ,
למעט אתלטי זרי שיוזמנו מחו"ל.
 .3סיכו אליפות אירופה לאומות – אריק קוקס:
 היו בעיות טכניות ע הופעת האתלטי .
 היה מזג אויר קשה ביו השני .ס .הכל התגברנו על כל הבעיות.
 הנבחרת מנתה  54אנשי משלחת ועוד  4אנשי ביטחו.
 סיימנו במקו השלישי עקב אי הצלחה בהופעת חלק מהאתלטי  .היתה בעיה
ע הזינוק של אס* מלכה שלא שמע את יריית הזינוק .בנוס* הנבחרת הייתה
חסרת מוצ'קייב שיחד היו יכולי לעשות את ההבדל במיקו של הנבחרת.
מקו ראשו קפריסי  495נק' ,שניה איסלנד  487נק' ושלישית ישראל  471נק'.
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סיכו תחרות בי!ארצית לנוער – רוגל נחו:
הייתה תחרות מאורגנת נהדר.
בחירת הנבחרת הייתה מקצועית ונכונה למרות הטענות שהיו.
מועד קביעת הנבחרת היה מאוחר מדי והיה מקו ג לכנס מוקד יותר.
האתלטי צריכי לדעת שלצד הזכויות יש ג חובות.
סיימנו מקו  4ואחרו ,היינו יכולי לסיי במקו שלישי לולא הפסילה
בשליחי .
רב האתלטי שהשתתפו קבעו שיאי אישיי ו/או היו ליד השיאי האישיי .
האוקראיני היו ע אתלטי ילידי  ,9697הרומני ברוב ילידי  9697ע
בודדי ילידי  .98לעומת זאת רוב הנבחרת הישראלית היו ילידי  .9799חשוב מאוד
לטפח את הנוער ואת הקדטי  .חשוב להערי .את הילדי מהקדטי והנוער.

איגוד האתלטיקה בישראל

ע"ר

רח' שטרית  10ת"א  ,69482ת.ד 24190 .ת"א  ,61241טל 036486256 :פקס036486255 .
iaa@zahav.net.il
www.iaa.co.il

החלטה :תהיה הפרדה בי הליגות בי ילדי  ,קדטי ונוער .ילדי לא יוכלו
להשתת* בתחרויות קדטי  .הודעה בנושא תצא לכל מנהלי האגודות כדי שייערכו
בהתא מעונת .2015
אריק קוקס:
צרי .לפתח את הנבחרת ולקראת השנה הבאה צרי .לכנס את הנבחרות ,וליותר
ימי מרוכזי .
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אליפות אירופהרוגל נחו:
 עשרה אתלטי קבעו קריטריו.
 מועמדי נוספי לקביעת קריטריו :נוע נאמ ,אנסטסיה מוצ'קייב ,מוקט
פטנה ויימר גטהו.
החלטה:
מסג'יסט הנבחרת יהיה שי שלו.
יו"ר המשלחת אריק קוקס.
מנהל המשלחת ז'ק כה.
מאמני  :ולנטי בונדרנקו ,אמנו גור ,רחמי גאשה ואלברט פונגי.

רש  :ז'ק כה

_______________________
דורו קופמ
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