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פרוטוקול ישיבת איגוד 11/14
יום שני – 3.11.14הדר-יוסף
נוכחים :דורון קופמן ,מיכל בן-פרין ,ברוך שפירא ,אריק קוקס ,רוגל נחום ,ראג'י סרוג'י,
שמואל סונגו ,אורי ירון ,אורן בוקשטיין ,יאיר בייטלר ,שלמה ראובן ,מזל שלום ,רפי פלד,
ז'ק כהן ,צביקה אפשטיין.
 .1אישור פרוטוקול :10/14
פרוטוקול  10/14מאושר.
 .2דו"ח היו"ר – מר דורון קופמן:
 ביצענו הערכות לעונת  ,2015כולל הכנת קלנדר ומפגש עם מנהלי אגודות ומאמנים. היה מפגש עם מינהל הספורט והיחידה לספורט הישגי ,לסיכום עונת  2014ותוכניתעונה .2015
 תקציב הענף על-פי קריטריונים של לובצקי ירד השנה .גם בשנה הבאה ) (2015ככלהנראה לא יהיה שיפור .על פי נתוני שנת  2014אנו עומדים על כ 1040-אתלטים
פעילים זה מספר נמוך .כזכור קיבלנו ארכה של חודשיים ,והצלחנו להוסיף רק 40
אתלטים .מספר זה יהווה את הבסיס לתקצוב ענף האתלטיקה כולו ,כלומר צפויה
בשנת  2015ירידה לכולנו.
שמוליק סונגו :צריך שתהיה זיקה בין האיגוד לבין הרצים )בריצות הארוכות( כדי
שיירשמו לאיגוד.
דורון קופמן :אנו פועלים בנושא ומקיימים פגישות עם מאמנים של קבוצות ריצה .אנו
פועלים למסד את הנושא כך שמועדונים יוכלו ויצטרפו לאיגוד.
 אנו מתכננים ערב גאלה של אנשי השנה  .2014המועד יהיה סוף חודש ינואר תחילתפברואר.
 ההליך המשפטי עם הדר-יוסף לא הסתיים .הייתה אמורה להיות פגישה בין הועדהאולימפי לבין יו"ר מרכז הספורט אך היא נדחתה.
 .3תוכנית עונה  – 2015רוגל נחום:
תוכנית עונה  2015הוצגה.
התקיים כנס מאמנים ורוב ההערות התקבלו.
דורון קופמן :אנו נגבש גם סגלים צעירים לטיפוח הכישרונות באתלטיקה.
ברוך שפירא :הרעיון של גיבוש סגלים מצוין – צריך לוודא שכל המוזמנים יגיעו.
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 צריך להחליט לגבי שיתוף ילדים  15בליגת הבוגרים .חשוב לדעת את הנימוקים אםהוחלט שלא משתתפים ילדים.
דורון קופמן :היה על כך דיון בעבר.
רוגל נחום :יש היום ירידה בכמות הספורטאים במקצועות האולימפיים .שיתוף
ספורטאים בגיל צעיר מביא לפרישה מוקדמת.
לאחר דיון הוחלט :ילדים  15ישתתפו בליגה לבוגרים רק אם יעמדו בקריטריון של 700
נקודות במקצוע התחרות הרלוונטי.
 ילדים  15לא ישתתפו בקדטים. .4קריטריונים להשתתפות במפעלים הבינלאומיים :2015
 הקריטריונים נשלחו לעיון חברי הנהלה.רוגל :שליחת ספורטאי לאירוע בינלאומי צריכה להיות על-פי אפשרות להתברג בשליש עליון.
החלטה :לאחר הצגת הקריטריונים הם אושרו.
 .5אנשי השנה  - 2014רוגל נחום:
הצעה :מאמן השנה :איגור בלון
אתלט השנה :דונלד סנפורד
אתלטית השנה :מעיין שחף
תגלית השנה לנערות :דיאנה וייסמן
תגלית השנה לנוער :לב סקוריש
פירוט ההמלצה מוגשת בנפרד לאחר שהיה דיום עם חברי הועדה המקצועית.
החלטה :ההצעה מאושרת.
 .6אליפויות במרוצי כביש – דורון קופמן:
 אנו נמצאים לפני אליפות ישראל ב 10-ק"מ באשדוד. אליפות ישראל לנוער במרוץ עלם חולון. אליפות ישראל בחצי מרתון בעמק המעיינות. אליפות ישראל במרתון במסגרת מרתון ווינר בטבריה.המדובר באירועים גדולים ואני מקווה שתהיה השתתפות ערה לאירועים.
את מרתון ווינרטבריה אנו משתדלים להרחיב בשיתוף פעולה של עיריית טבריה ומשרד
התיירות.
שיתוף תושבי ישראל באליפות ישראל וזכייה בתואר:
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היה דיון לגבי האפשרות שאתלטים תושבי ישראל יוכלו לזכות בתואר אליפות ישראל.
הכוונה להכיל זאת במרוץ הקרוב של אליפות הנוער בעלם חולון.

אריק קוקס :הכנו שינויים/עדכונים לתקנון משנה.
השינויים מוצגים.
החלטה :תקנון המשנה מאושר.
 .7כנס נשים באתלטיקה:
כנס הנשים יתקיים ב.20.11.14-
תוכנית הכנס הוצגה וחברי ההנהלה מוזמנים.
תוכנית הכנס נשלחה לאגודות ,פעילים ומאמנים.
 .8דו"ח מנכ"ל – מר ז'ק כהן:
 ספר האתלטיקה  2015נכנס לעבודה ומתחילים לפרסם את החומרים שאושרו. חשוב לדאוג שהאתלטים הבכירים ישותפו באליפויות ישראל במרוצי כביש ,ולאבמרוצים אחרים שליד.
 לאחר שקלנדר תחרויות אושר ,אנו ממתינים עתה לתחרויות שיאורגנו ע"י האגודותכתחרויות מקומיות.
 .9שונות:
יאיר בייטלר :יש הצעה להביא לארץ מאמן מוט מפולין.
החלטה :לאחר דיון הוחלט שהאיגוד לא יהיה מעורב ,והאגודה יכולה לפעול בעצמה
להבאת מאמן לצורכי האגודה
אורי ירון :ב 17-18.11.14-יגיעו אתלטים מביילרוס ,קופצי גובה למחנה אימון בחיפה.
קופצי הגובה בארץ מוזמנים למחנה.

רשם :ז'ק כהן

דורון קופמן
יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

