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סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 23.3.18

נוכחים :עמי ברן ,גל לברן ,יחיעם סקיטל ,גל לוי ,רוגל נחום ,אנטולי שפרן ,עידן שפירא ,יוסף גיזצ'או ,רפי גרודצקי

נוהל ועדה מקצועית:
עמי – יישלח על ידי גל לכל חברי הועדה המקצועית אחרי סיכום עם יו"ר ועדה מקצועית.
עדכון:
סקיטל – התקיימה פגישה עם מינהל הספורט והועד האולימפי בנושא תקציב הסכם הכנות אולימפיות והושגה הבנה
בקשר להגדלת התקציב והאפשרות לנייד תקציבים בין הפעילויות ,בתוך מסגרת ההסכם.
מינהל תקין:
עמי – יש להוציא הודעות למאמנים ולמנהלי האגודות בנוגע להגשת תכניות מקצועיות של האתלטים המקבלים סיוע
מהאיגוד .יש להגשי זאת עד לתאריך  .15.4.18לא יינתנו מלגות עד להגשת התכניות .זה לגבי אתלטים בדרגות C-D-E

אליפות ישראל לגילאי :11
יש לקבוע תאריך לתחרות חלופית לאליפות ישראל לגילאי  .11לזמן פגישה עם המאמנים רומן קוגן ,מולי מלכא ,גרש
גרשקוביץ וחי כהן ועוד מאמנים שעובדים עם ילדים ולגבש קונספט ותאריך לתחרות .באחריות גל לברן לתאם את הנושא
 250מ' משוכות לילדים – כבר אושר בתחילת עונה ,במפגש המאמנים ולאחר מיכן בועדה המקצועית.
יש לקיים תחרות קריטריון לילדים
באחריות רפי גרודצקי תאריך ,נהלים ,קריטריון וכו'
אליפות ישראל גילאי  – 13לא יתקיים גמר  60מ' .תישאר המתכונת שהיתה מקובלת עד היום .מקצים בלבד

אליפות ישראל ב 10,000-מ':
אושר שינוי לו"ז בהתאם להחלטת תת ועדה בנושא .באחריות גל לוי לפרסם החלטת תת הועדה
גיזצ'או – להפוך את התחרות להפנינג ,למקסם את מספר המשתתפים ואת כמות הקהל שתיבוא

שיפוט:
רוגל – חייבים לעשות סדר בנושא השיפוט בתחרויות הקפיצה לגובה .אין "סדרן" שיכוון את האתלטים מי קופץ ומתי,
במיוחד בשלב החימום .אין מי שיניח את הרף במקומו וזה נופל על הקופצים עצמם.
טולי – לא פעם הצעתי את עזרתי בשלב החימום ולאחר מיכן לצאת מתחומי האצטדיון מכיוון שיש לי אתלטים קופצים.
עמית נאמן מסרב בכל תוקף
באחריות גל לברן לבדוק עם עמית היכן ניתן להתגמש עם הנהלים בנושא זה בפקט ובשאר הנושאים ככלל.
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ריכוז החלטות ופעולות לביצוע ישיבת ועדה מקצועית :23.3.2018
החלטה
מספר
החלטה
להוציא הודעות למאמנים ולמנהלי האגודות בנוגע
.1
להגשת תכניות מקצועיות של האתלטים
המקבלים סיוע מהאיגוד .לא יינתנו מלגות עד
להגשת התכניות .מדובר על אתלטים בדרגות C-

אחריות לביצוע
מנכ"ל

ביצוע/תאריך
יעד
15.4

D-E
לקבוע תאריך לתחרות חלופית לאליפות ישראל
לגילאי .11

.2

מנכ"ל

15.4

לזמן פגישה עם המאמנים רומן קוגן ,מולי מלכא,
גרש גרשקוביץ וחי כהן ועוד מאמנים שעובדים עם
ילדים ולגבש קונספט ותאריך לתחרות.
יש לקיים תחרות קריטריון לילדים

.3

רפי גרודצקי

15.4

לקבוע תאריך ,נהלים ,קריטריון וכו'

אושר שינוי לו"ז בהתאם להחלטת תת ועדה
בנושא .וי לפרסם החלטת תת הועדה
שיחות הבהרה עם עמית נאמן

.4
.5

גל לוי באמצעות
המנכ"ל
מנכ"ל

13.4
13.4

כתב
רוגל נחום
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