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יום חמישי ,18.1.2018 ,בשעה 18:30

נוכחים :רוגל נחום ,יחיעם סקיטל ,גל לוי ,עידן שפירא ,אלכס אברבוך ,דן סלפטר ,גזצ'או יוסף ,זוהר זימרו ,גל לב-רן.
קריטריונים למפעלים בינלאומיים:
 להוריד קריטריונים למקצועות לא רלוונטיי ם.
 במקרה של נוער מי שהיה קרוב לקריטריון יהיה דיון לאישור חריג.
אתלטים מדורגים חייבים להגיש תוכנית עונה.
תחרות מדינות הים התיכון:
 במקרה שיותר מ 2-יקבעו את הקריטריון ,יצאו ה 2 -הכי טובים.
אליפות בלקן לנוער באולם:
לא נוסעים!
אלכס אברבוך בעד היציאה.
גביע אירופה ב – :10,000
 יצאו לפי קריטריון בין-לאומי.
 קבוצתי יצאו  4רצים.
 קריטריון גברים יהיה מתחת ל 29 -דק' ונשים יהיה מתחת ל 34 -דק'.
גביע אירופה לזריקות:
 על-פי המלצת האיגוד.
אליפות העולם בחצי מרתון:
 קריטריון גברים יהיה מתחת ל 1:06 -ש'.
 ניתן לקבוע קריטריון עד ה.1.3.2018 -
אליפות ישראל ב 15-ק"מ – מרוץ ראשון לציון:
 הוכחת יכולת.
אליפות אירופה:
 קריטריון למרתון גברים יהיה מתחת ל 2:19:00 -ש'.
מרוצי שדה:
 קריטריון
אליפות הבלקן:
 גברים –  3:10ד' לק"מ ,כל גיל במרחק שלו
 נשים –  3:30ד' לק"מ ,כל גיל במרחק שלו
אליפות אירופה:
 שליש עליון בבלקן.
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אם יותר מ 2-יהיו בשלים עליון ,תישקל יציאת נבחרת.
ריצת המבחן תתקיים חודש ומעלה לפני תחרות הבלקן ,על מסלול אליפות ישראל במרוצי שדה.

תחרויות הזמנה:
 אפשר יהיה לקבוע קריטריון לתחרות בין-לאומית.
 אין מדידה ידנית.
 תהיה הקפדה בנושא שיפוט.
 חובה להזמין תחרות הזמנה לפחות  30יום לפני מועדה ,על-פי הנוהל הקיים.
בקשות לשינוי מועדי תחרות:
 3000 מ' מכשולים – נשאר במועדו
 קפיצה במוט וקפיצה לגובה בליגה הבין-אגודתית נשארים ולא יוחלפו.
 נבחרת ישראל לתחרות בין-לאומית לנוער ב.13.5.2018 -
 קביעת תוצאה בין  1.3.2018ל .28.4.2018-טובת הנבחרת תהיה מעל הכול .מאמן הנבחרת ייקבע על הסגל בספרינט
ושיבוץ הרצים בספרינט.
 עידן שפירא ימונה למנהל הנבחרת.
 קפיצה במוט – ייקבע סופית לאחר תחרות הקפיצה במוט ב.30.4.2018 -
 ב 17.4.18-תתקיים ישיבה לגבי שיבוץ האתלטים בנבחרת.

רשם :גל לב-רן
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