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פרוטוקול ישיבת איגוד 9/14
יום שני – 8.9.14הדר-יוסף
נוכחים :דורון קופמן ,ברוך שפירא ,אריק קוקס ,אורן בוקשטיין ,מיכל בן פרין ,זהבה
שמואלי ,יאיר בייטלר ,חגית אמסלם וז'ק כהן.
אורח :רו"ח יורם משולם ממשרד ברזילי ושות'.
 .1אישור פרוטוקול  7/14ו–:8/14
הפרוטוקולים  7/14ו 8/14-מאושרים.
 .2דו"חות כספיים :2013
הדו"חות הכספיים לשנת  2013מוצגים ומוסברים.
רו"ח יורם משולם :קיבלנו את החומרים ואת כל השיתוף פעולה להכנת הדו"חות.
מוצע לאשר את הדו"חות הכספיים.
החלטה :הדו"חות הכספיים לשנת  2013מאושרים.
 .3תקציב ותמיכות :2014
דורון קופמן:
 כתוצאה מהמלצות ועדת לובצקי תקציב האיגוד והאגודות נפגע. קיימתי פגישה עם אורי שפר כדי לבצע התאמות לשיפור התקציבי .בנוסף דוברעל הארכת תקופת התחרויות עד .31.10.14
 מוצע שהאיגוד מהמקורות שלו ,יעביר את הפרש התקציב בסך  390אלף ₪לאגודות שנפגעו תקציבית.
ברוך שפירא :צריך לקיים יותר תחרויות כדי להעלות את מספר המשתתפים.
החלטה :מאושר לחלק כ 390-אלף  ₪לאגודות שנפגעו.
 .4סיכום אליפות אירופה :2014
דורון קופמן:
 דונלד סנפורד סיים במקום השלישי עם מדליית ארד והישג שיא ישראלי .הואייצג בנבחרת אירופה ב 400-מ' ו 400X4-מ' .מעיין שחף עלתה לגמר בקפיצה
לגובה.
 חנה קנייזבה הגיעה פצועה לאליפות. צריך לערוך דיון לנושא הריצות הארוכות מרתון ו 10,000-מ' שבהם ההופעה לאהיתה מזהירה .זוהר זימרו לא סיים את המרתון .התוצאות מחייבות חשיבה
בראייה קדימה ובאופק של השקעת משאבים.
בנושא זה נקיים דיון נפרד.
אריק קוקס:
 אליפות אירופה היא במה בינלאומית טובה לאתלטים שלנו. מעבר להופעה הפנומנלית של דונלד סנפורד ,היתה הופעה סבירה של מעיין שחףואולי של נועם נאמן.
אך האכזבה הגדולה היא בריצות ארוכות.
יאיר בייטלר :המאמנים הם הגורמים העיקריים.
זהבה שמואלי :צריך לשים לב שהם קובעים את ההישג בשלב מוקדם של העונה.
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ברוך שפירא :צריך לשים לב להכנות ולמה נמצאים רצים בסגלים ואילו
קריטריונים קבעו .צריך לתת את הדעת על פרויקט הריצות הארוכות.
דורון קופמן:
 לאתלטים היו קריטריונים לייצוג .משהו בהכנות לא בסדר. נקיים ישיבת ניתוח ודיון לגבי ההישגים. .5מרתון ווינר טבריה :2015
 ב 9.1.15 -יתקיים מרתון ווינר טבריה. השנה אנו מנסים לשווק גם בחו"ל. נכון לעכשיו יש כ 1500-רצים רשומים למרתון. המשתתפים יצטרכו להביא אישורים רפואיים..6
-

מרוץ  5X5ק"מ:
אנו מנסים להתחיל מהלך לארגן אירוע מיוחד.
המרוץ מתוכנן להתקיים ב.30.9.14-
מאוד קשה להתחיל את האירוע אך הכוונה למסדו בהמשך.
ההסתדרות נרתמה למרוץ ורואה בו חשיבות.

מעמד אתלטים זרים בליגה:
.7
דורון קופמן:
 מוצע שכל אגודה תוכל לרשום  2גברים ו 2-נשים. הרשמת אתלטים זרים לאיגוד עד  31בינוארהחלטה :כל אגודה תוכל לרשום  2אתלטים זרים בכל מין וזאת לא יאוחר מה31-
בינואר בשנה קלנדרית.
 .8מעמד אתלטים השוהים בארץ ללא אזרחות:
צריך לתת את הדעת לגבי השהות של הצעירים בארץ ורישומם באיגוד.
החלטה :דורון ואריק מוסמכים לקבל החלטה בנושא האתלטים ללא אזרחות
והאפשרות שיזכו באליפות ישראל.
.9
-

דו"ח מזכ"ל – ז'ק כהן:
נושא  4תחרויות לאתלט הוא חשוב מאוד .בראשון לציון מתקיימות  4תחרויות
ועוד  2בבאר שבע .חשוב מאוד להשלים תחרויות לאתלטים.
תוכנית עונה  2015נשלחה להערות האגודות והמאמנים .ב 24.10.14-יתקיים כנס
של מאמנים ומנהלי אגודות לדיון בתוכנית העונה.
אליפות ישראל ב 10-ק"מ תתקיים ב 11.11.14-באשדוד.
אליפות ישראל לנוער ב 5-ק"מ תתקיים ב 21.11.14-בחולון.
אליפות ישראל בחצי מרתון תתקיים ב 5.12.14-בעמק המעיינות.
רשם :ז'ק כהן
_______________________
דורון קופמן
יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

