2.3.18

סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 2.3.18
נוכחים :יחיעם סקיטל ,רוגל נחום ,אנטולי שפרן ,עידן שפירא ,אלכס אברבוך ,גל לב-רן ,דן סלפטר
השתלמויות:
• סקיטל – ב 2.4.18-תתקיים השתלמות ע"י ד"ר קיל מגרמניה שתתמקד בעיקר בנושא אימון נוער.
• רוגל – ממליץ כי נושא ההשתלמויות ירוכז ע"י המנהל המקצועי ,יו"ר הועדה המקצועית ומנכ"ל האיגוד ויובאו לידיעת
הועדה המקצועית לשמיעת הארות והערות.
• עידן – ממליץ להכין תכנית דו שנתית ועל פיה לקבוע את תוכן ההשתלמויות .,כמו כן מציין כי המידע על קיום
ההשתלמויות אינו זורם למאמנים ולמנהלי האגודות בצורה יעילה.
• רוגל – ממליץ כי הדובר של האיגוד ידאג לדוור באופן שוטף את תכני ההשתלמויות בכל המדיות החברתיות של
האיגוד וביתר פרוט באתר האיגוד .כמו כן עליו לבצע מעקב אחר הפרסומים לטובת תזכורות .בנושא מימון
ההשתלמיות יש לפנות ליחידה לספורט הישגי ולבדוק מה הנהלים שלהם לגבי סיוע במימון.
תחרויות בינלאומיות:
• סקיטל – מציע לבחור מחדש את נושא שליחת האתלטים הצעירים לתחרויות באולם כמו במינסק בחודש פברואר.
איני רואה נחיצות מלבד ההיבט הפוליטי.
• רוגל – כמי שלא התלהב לשלוח את הנערים והנערות לתחרות באולם אני מתרשם כי היא היתה מאד מוצלחת הן
מההיבט המקצועי והן מההיבט החוויתי וצבירת הניסיון.
• שפרן – חושב שהתחרויות הללו מאד חשובות הן לצבירת הניסיון והן למפגש הבלתי אמצעי עם ספורטאים בני אותו
גיל ושבירת המחסום הפסיכולוגי כי מה שרחוק מאיתנו הוא יותר טוב מאיתנו .האתלטים הצעירים נוכחים לדעת כי
כולם בני אדם בעלי סיכוי שווה.
• אברבוך – ברגע שהאיגוד מפרסם תחרויות בתכניות השנתית יש לקיימן ,כמובן תוך עמידה של האתלטים
בקריטריונים .ממליץ לבנות סביב התחרויות הבינלאומיות של הנוער נבחרות בסיס ולהריץ אותן קדימה.
• רוגל/עידן/סקיטל /שפרן – מסכימים
• רוגל – יחד עם זאת יש לוודא כי במקצועות הריצה מ 400-מ' והלאה האתלטים מתורגלים בריצה באולם ויודעים כיצד
להתנהל בריצות באולם.
• עידן – יש עצמה גדולה מאד לנבחרת נוער צעירה שסוחפת אחריה אחרים .יש לתת אפשרויות נוספות ושלוח עוד בני
נוער לתחרויות.
• רוגל – יש לפעול בשני קווים מקבילים ולהקפיד על הנושא המקצועי.
 oעמידה בקריטריונים
 oקידום האתלטים
• עידן ורוגל – ירכזו את הרשימות הראשונות של הנבחרות הצעירות.
נבחרות השליחים:
• סקיטל – החלו אימוני נבחרת השליחים  100X4של הגברים .נקבעה תכנית אימונים וסגל.
• עידן/רוגל – מדוע לא הועברה התכנית לועדה המקצועית ומדוע לא עודכנו לגבי הסגל .מה עם נבחרות הקדטים /נוער
 /עד .23
• באחרויות סקיטל – להעביר את התכנית לשאר חברי הועדה ואת רשימות הסגלים.
• רוגל – לבקש מז'ק לבדוק תחרויות בינלאומיות לקיץ .אני יודע שיש תחרות מסורתית בתורכיה בתחילת חודש יוני בכל
שנה .תחרות מצויינת לקביעת תוצאות לטובת קריטריונים בינלאומיים .מזכיר כי קריטריונים נקבעים על פי ממוצע שתי
התוצאות הטובות של כל נבחרת.
• עידן – מה עם נבחרת הבנות?
• גל לברן – מתקשים להסדיר את נושא האימון ע"י אירנה ויסמן .מציע את מועמדותו של מני פלד.
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רוגל – מני הצליח מקצועית בשנה הקודמת .לאור חילוקי הדעות בנושא המשך תפקידו בבאימון הנבחרת מציע לקבל
החלטה בפורום מלא של חברי הועדה המקצועית ולא בפורום מצומצם כמו הנוכחות היום .באחריות גל להוציא מייל
לכל חברי הועדה המקצועית להביעאת החלטתם בנושא.
עידן – מסכים עם ההחלטה לבצע הצבעה מיילית .מציין כי כל החלטה שתתקבל הוא יכבדה.
אלכס – מציע לשאול את הספורטאים מי הם רוצים שיאמן אותם.
שאר הנוכחים בחדר – ההחלטה צריכה להישאר בידיה של הועדה המקצועית.
אלכס  /רוגל – לבדוק אם יש מועמדים נוספים .מי מבין הנוכחים שיש לו מועמדים נוספים מתבקש לציינם.

נהלי עבודה:
• גל לברן – פנייה לאיגוד האתלטיקה תתבצע על ידי מנהלי האגודות בלבד ,או ע"י מאמנים ,לגורמים המקצועיים
באיגוד .לא תהיינה פניות ישירות של אתלטים.
• גל לברן – מחדד כי הקריטריונים לבוגרים ,על פי החלטת הועדה המקצועית ,הם קשיחים .לגבי הנוער יש להקים
ועדת חריגים.
• רוגל – נקבע כבר כי כל הקריטריונים הם קשיחים ואין צורך בועדת חריגים.
• אברבוך – ממליץ להקל בקריטריונים לאליפויות הבלקן.
• רוגל – למרות התנגדותי בעבר ,מוכן לשקול הקלה קלה מאד בקריטריונים לבלקן .הדבר ייתן לאתלטים שקרובים
לקריטריונים לאליפויות אירופה וכדומה הזדמנות אחרונה לקביעת הקריטריון .זה במקום ועדת חריגים.
• עידן/אברבוך/שפרן/סקיטל – תומכים בהחלטה.
• רוגל – ההקלה תהיה רק בקטגוריות הקדטים והנוער.
• גל לברן – הוחלט על הקלה בנוער ,אי לכך קריטריונים קשיחים ואין חריגים.
דרגות:
• דן סלפטר – יש לבחון מחדש את לוח הדרגות ולבצע התאמות .יש עיווית בין הדרגות השונות.
• סקיטל – מבקש להעביר את הטיפול בדרגות  Eלאגודות .מציין כי התמיכה על פי הדרגות נעשית רק עבור
הספורטאים ואינה תומכת במאמנים.
• רוגל – חשוב להשאיר את הטיפול בדרגות  Eבאיגוד .זו היתה הכוונה כשקבענו את דרגת הביניים הזו לפני כמה
שנים .על מנת לטפל בדור הביניים של האתלטים וליצור עבורם איזשהו אופק ותמיכה מקצועית וכספית מינימלית
• גל לברן – אתלטים מדורגים אינם מביאים תכניות שנתיות.
• רוגל – אני סבור כי מהאתלטים המדורגים ,שאינם אולימפים ,יש לדרוש דיווח חודשי בלבד של המאמנים ,בדומה למה
שמגישים האתלטים האולימפים ליחידה לספורט הישגי .יש דוח מוכן באיגוד .בנוסף יש תכנית סיוע על פי דרגות
שהכנתי לפני  4שנים .הכוללת סיוע כספי ומקצועי הן לאתלטים והן למאמנים .אעביר אותה שנית למנכ"ל האיגוד ויו"ר
הועדה המקצועית לבחינתה מחדש.
תחרויות הזמנה:
• גל לברן – האם יש לאפשר קביעת קריטריונים בתחרויות הזמנה למרות שזה עומד בניגוד לתקנון האיגוד?
• עידן – אין מניעה שיקבעו קריטריון בתחרויות הזמנה .יחד עם זאת יש להקפיד כי תחרויות ההזמנה לא נקבעות
מהיום למחר ולפעול על נוהל כי תחרות הזמנה תתוכנן מראש ,לפחות כשבועיים לפני קיומה.
• אברבוך  /רוגל – כמובן שתחרות הזמנה צריכה לעמוד בכל הסטנדרטים של קיום תחרות בכל ההיבטים.
• חברי הועדה ממליצים להעלות את הנושא בפני הנהלת האיגוד ולשנות את התקנון .
• אברבוך – בהקשר לקריטריונים של הועד האולימפי ממליץ לפנות אליו ולבקש כי בשנים שבהן ניתן לקבוע קריטריון
אולימפי ,תאושרנה יותר מתחרות אחד בארץ לטובת קביעת הקריטריון.
• גל לברן – יעלה בהנהלה שינוי לגבי תחרויות הזמנה שנקבעות מראש ,בתחרויות שנקבעות בהתראה קצרה לא ניתן
לקבוע קריטריון
יציאת אתלטים לתחרויות  /אימונים בחו"ל:
• גל לברן – יש מבול של פניות של אתלטים ,אגודות ,מאמנים לסיוע ביציאה לחו"ל .מבקש להיצמד לקריטריונים של
האיגוד:
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 oדרגה  Eומעלה – סיוע בכרטיס טיסה עד  300 + 600$אירו הוצאות .
▪ הסיוע הוא חד פעמי בעונה.
▪ אינו כולל אתלטים אולימפים שמקבלים מימון בהסכם הכנות אולימפיות.
חברי הועדה – ממליצים להיצמד לקריטריונים .אתלטים בעלי הישגים יוצאי דופן ,שעדיין אינם בסגלים אולימפים,
עניינם ייבחן בהתאם ,ע"י מקורות מימון חיצוניים כמו אתנה (במקרה של נשים) או ע"י האיגוד.
סיוע בנסיעות לחו"ל הוא עבור אתלטים/יות בלבד ולא עבור המאמנים.

ריצות ארוכות:
• סקיטל – רצי ארוכות נוסעים בצורה לא מאורגנת למחנות אימון בחו"ל .ממליץ כי כולם ייסעו ביחד ולאותו יעד .ככה
תהיה בקרה טובה על מה שהם עושים.
• דן סלפטר – אינני יודע מה עושים אתלטים אחרים ,אני יודע שהאתלטים שלי ,שנוסעים לקניה פועלים על פי תכנית
מקצועית שלי ולא של אף מאמן אחר.
• רוגל – לא בטוח שיש לחייב את כולם לנסוע לאותו מקום ,יחד עם זאת אני מבין את נושא הצורך בפיקוח ובקרה.
ממליץ למנות אדם מטעם האיגוד ,אשר תפקידו יהיה להתלוות למחנו האימון ולבצע ביקורת ופיקוח .חושב שגיזצאו
מתאים.
שונות:
קרבה בין תחרויות:
• אברבוך – יש קרבה גדולה בין ליגת בינאגודתית מחזור  2ב 16.6.18 -לבין אליפות ישראל לנוער וקדטים .ממליץ
לנסות ולהימנע מכך בתכנון העונה הבאה בגלל נושא ההתאוששות.
• עידן/רוגל/סלפטר – לא רואים בכך בעיה גדולה ,הדבר מקובל גם באליפויות בינלאומיות ואף יכול לתרום לניסיונם של
האתלטים .יחד עם זאת ,אם ניתן להרחיק בין התחרויות בעתיד ,אז כך ייעשה .לפעמים אלו אילוצי קלנדר.
• גל לברן – יש לקבוע קריטריונים לאליפות ישראל לגילאי  – 11-13למנוע ריבוי משתתפים וביזוי הארוע.
• טולי – אולי בעתיד צריך ליצור תחרויות אזוריות שרק המנצחים בהן מגיעים לאליפות.
אליפות ישראל בלהבים:
• גל לברן – בכל שנה מתקיימת אליפות ישראל לנוער ב 3-ק"מ בלהבים .בכל שנה יש דלילות גדולה במספר
המשתתפים .לאחר הקפאה במרוץ אשדוד הוא חוזר לפעילות ושם מתקיימת אליפות ישראל ב 10-ק"מ לבוגרים.
במרוץ יש גם ריצה ל 5-ק"מ .מציע להעביר לאשדוד את אליפות ישראל לנוער ולקבוע אותה למרחק של  5ק"מ.
• דן – יכולה להיות אלטרנטיבה נוספת .לקיים בלהבים אליפות ישראל לבוגרים ב 5-ק"מ .זה יכול למשוך הרבה רצים
למרוץ
אליפות אירופה למועדונים:
• גל לברן – מציע לקבוע נוהל לגבי שליחת מועדונים לאליפויות אירופה למועדונים לנוער .כרגע יש מצב כי רק אגודה
שיש לה כסף יכולה לנסוע לתחרויות ויכול להיווצר מצב בו האגודה המנצחת נשארת בארץ ואגודה אחרת ,שלא משנה
באיזה מקום היא סיימה ,יוצאת במקומה.בבוגרים רק האלופה תוכל ליצג.
• רוגל – התחרויות הללו בד"כ מתקיימות בחודש ספטמבר ,עמוק בסוף העונה ובמקרים רבים כבר בשלב ההכנות
לעונה החדשה .יש להן תרומה בעיקר בהיבט של צבירת הניסיון ,הגיבוש הקבוצתי וחיזוק הקשר והזיקה לענף .איני
רואה בעיה בכך שמי שיכול לנסוע יסע .יחד עם זאת יש בעיה של אי שיוויון ,כאשר למי שיש כסף נוסע ולמי שאין לא
נוסע .אני חושב שזו שאלה שצריכה לעלות בישיבת ההנהלה ולא בפורום של הועדה המקצועית.
• שאר חברי הועדה – מסכימים.
• גל לברן – יעלה להחלטת הנהלה.
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סיכום החלטות ופעולות לביצוע:
החלטות
מס"ד
1
2

הקמת סגלי נבחרות צעירות

3
4

6

הקמת סגלי נבחרות צעירות

7

אתלטים מדורגים שמקבלים סיוע
ואינם אולימפים ,יידרשו להגיש
גאנט שנתי כללי (יעדים ,תחרויות
מטרה ,צפי הישגי וכו') לדיווח
חודשי בלבד ולא חייבים התכנית
שנתית מפורטת.
פניות לאיגוד יתבצעו על ידי מנהלי
אגודות בלבד ולא ישירות על ידי
אתלטים

9
10
11

עידן שפירא ורוגל
נחום
העברת תכנית השליחים וסגלי הנבחרת
בדיקת תחרויות בינלאומיות לשיחים בקיץ ,לבדוק
את התחרות המסורתית בתורכיה בחודש יוני
הצבעה מיילית לגבי המשך תפקודו של מני פלד
כמאמן השליחות

5

8

פעולות לביצוע
דיוור השתלמויות במדיות החברתיות של האיגוד
ובאתר

באחריות
אורן בוקשטיים

יחיעם סקיטל
גל לברן יעביר
לטיפולו של ז'ק
גל לברן
עידן שפירא ורוגל
נחום

שינוי תקנון בנוגע לקביעת קריטריון בתחרויות
הזמנה .רק בתחרויות שנקבעו מראש .בתחרויות
שנקבעו בהתראה קצרה לא ניתן לקבוע קריטריון

באחריות גל
להעלות בפני
הנהלת האיגוד

סיוע לאתלטים מדורגים על פי
קריטריונים בלבד .הסיוע הוא
לאתלטים בלבד ולא למאמנים
העלאת נושא ייצוג באליפות אירופה למועדונים
לנוער להחלטת הנהלת האיגוד – מי רשאי לייצג,
האם מקום ראשון בלבד או גם הבאים בתור?

באחריות גל
להעלות בפני
הנהלת האיגוד

כתב
רוגל נחום
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