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פרוטוקול ישיבת איגוד 10/14
יום שני – 6.10.14הדר-יוסף
נוכחים :דורון קופמן ,מיכה מורן ,רוגל נחום ,ברוך שפירא ,אורי ירון ,זהבה שמואלי וז'ק
כהן.
 .1אישור פרוטוקול :9/14
הפרוטוקול  9/14מאושר.
 .2סיכום מרוץ  5X5ק"מ:
דורון קופמן :היה מרוץ מצויין ב .30.9.14 -קרוב ל 400-רצים השתתפו והיו הדים
טובים.
המרוץ הבא מתוכנן להתקיים מב.15.10.15-
בסוף החודש תתקיים הספורטיאדה ויחולק שם הפרוספקט של המרוץ.
 .3דו"ח היו"ר – מר דורון קופמן:
 הדיון המשפטי מול הדר יוסף נדחה לחודש מרץ .2015 הועד האולימפי מקיים מגעים לגישור .כל עוד יהיה כדורגל תהיה בעיה. האלטרנטיבות להדר יוסף הן נעורים שהשתדרג השנה וכן ראשון לציוןוירושלים .ירושלים גם בודקת אפשרות לארח את אליפות ישראל .2015
 .4תוכנית עונה -2015רוגל נחום:
 הצעת תוכנית עונה  2015מוצגת. כנס מאמנים לדיון בתוכנית עונה יהיה ב.24.10.14 -ברוך שפירא:
צריך לכנס אנשים ולהעלות את המודעות לבעיות שיש לנו בהדר יוסף .חשוב
לזמן את ראשי הספורט בארץ.
 .5אליפות ישראל במרוצי כביש -ז'ק כהן:
 ב 11.11.14 -אליפות ישראל ב 10-ק"מ באשדוד. ב 21.11.14 -אליפות ישראל לנוער במרוצי כביש בחולון. ב 5.12.14 -אליפות ישראל בחצי מרתון בעמק המעיינות. ב 9.1.15 -אליפות ישראל במרתון בטבריה. הודעה על האליפויות נשלחה למנהלי האגודות..6
-

פרויקט פרחים באתלטיקה:
כ 260 -קבוצות קבוצות נרשמו לפרוייקט פרחי הספורט באתלטיקה המדובר
בפרוייקט לגילאי .10-12
כ 140-קבוצות מתוכננות לקבל הודעה מינהל הספורט ,להתחיל פעילות.
עד סוף החודש מינהל הספורט אמור לשלוח הודעות לרשויות המקומיות.
כל האתלטים בפרויקט מתוכננים להיות רשומים באיגוד .
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דו"ח מזכ"ל – ז'ק כהן:
מחנה נשים במסגרת פרויקט אתנה יתקיים בנעורים מה 10.10.14 -מועד ה-
 .14.10.14כ 30-אתלטיות ישתתפו במחנה זה.
בימים הקרובים תתבצע העברה כספית לאגודות ,ע"י האיגוד שנפגעו
מהקריטריונים החדשים של ועדת לובצקי .תחילה יועבר  50%מהסכום ובחודש
דצמבר עוד .50%
תחרויות התאחדות לספורט כנראה יעברו לנעורים עקב אי הסכמה בין ההתאחדות
לספורט לבין מרכז הספורט ,הנושא בדיון לגישור ביניהם.
האגודות קיבלו הודעה שעליהם לחדש את האתלטים לעונת .2015
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יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

