3.6.18

סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 1.6.18
נוכחים :עמי ברן ,יחיעם סקיטל ,יוסף גיזצ'או ,רוגל נחום ,איתי מגידי ,דני וולפברג ,עידן שפירא ,אלכס אברבוך ,גל לב-רן,
דורית נאור,עידן שפירא ,גל לוי ,רפי גרודצקי
אורח :חי כהן
סיכום החלטות ופעולות לביצוע:
החלטות
נושא
אליפות
 לא יתקיימו תחרויות מוקדמות לאליפות ישראל
ישראל -
במתכונת שהיתה נהוגה עד היום
מוקדמות
 תחרות המוקדמות המתוכננת ל 1.7.18-תהווה
מועד אחרון לדרוג הרצים לקראת אליפות ישראל
2018
 לאחר תחרות זו ייקבע דרוג האתלטים/יות לעונת
.2018
 המשתתפים באליפות ישראל  2018במקצועות
 ,800 ,400 ,200ייקבעו על פי דירוגם בשנת
 2018באופן הבא:
 12 – 800 oרצים/ות*
 8 – 400 oרצים/ות*
 8 – 200 oרצים/ות*
* במידה ויהיו אורחים יופחת מספר הרצים
הישראלים בכל במקצוע בהתאמה .בכל אחד
מהמקצועות לעיל יוכל להשתתף בגמר אורח אחד
בלבד .למשל :אם יהיה אורח בריצת  400מ'
ישתתפו בריצה רק  7ישראלים.
אליפות
ישראל –
גמר ב'

בריצות הבאות יתקיים גמר ב'
 100 מ' – החלטה פה אחד (במקצוע זה יתקיימו
 3חצאי גמר)
 oבריצות חצי הגמר יורשו להשתתף
אתלטים אורחים ,אלא אם תוצאתם
פחות טובה מזו של הישראלים
 – 200 רוב של  6בעד לעומת  4שהתנגדו
 oבגמר ב' ישתתפו את האתלטים
המדורגים הבאים בתור

המנצחים באליפות ייקבעו רק מבין הרצים בגמר א'
תחרות
 הוחלט כי להבא תצא הודעה ברורה ומסודרת
בינארצית
יותר לגבי ההחלטה לקביעת הסגל
לנוער
 הועדה ממליצה לשנות את תקנון התחרות
ולאפשר  6ניסיונות בכל מקצועות השדה וכן
לאפשר "לסגור" מקצים ע"י אתלטים מקומיים
אליפות
הבלקן
לנוער



בגלל ביטול ההשתתפות בתחרות עקב שינוי
התאריך והסמיכות לאליפות ישראל לנוער (יום

פעולות לביצוע
הודעה לאגודות ולמאמנים
תשלח ע"י מזכירות האיגוד

באחריות
גל לב-רן

הודעה לאגודות ולמאמנים
תשלח ע"י מזכירות האיגוד

גל לב-רן

פנייה לז'ק לטובת העלאת
הנושא ברקב המדינות
המשתתפות

גל לב-רן

הודעה
לאגודות/מאמנים/אתלטים
בדיקה מול ז'ק או מול מארגני

איתי מגידי
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אליפויות
הבלקן
בכל
הגילאים
אימוני
שליחים
100*4
גברים
בסיום
אליפות
ישראל

אחרי) ,הוחלט כי מי שקבע קריטריון לתחרות זו
יוכל להשתתף בתחרות חלופית לנוער
שמתקיימת במנהיים ,גרמניה
ההשתתפות במנהיים מותנית באישור המארגנים
בחו"ל לגבי כל אתלט ואתלטית

אתלט שמכפיל מקצועות (למשל רוחק/משולשת,
 100/200וכדומה) ואשר קבע קריטריון רק באחד
המקצועות ,יהיה רשאי להשתתף בשניהם.
כל זאת בתאום עם המנהל המקצועי
אימוני הנשים והגברים ממשיכים להתקיים בתאום עם
איתי מגידי וגל לב-רן
הבקשה לקיים ריצת שליחים  100*4בסיום היום השני
של אליפות ישראל נדחית.
ההחלטה של הועדה היא להוציא את הנבחרת
לתחרות בינלאומית מייד אחרי האליפות ולפני
אליפויות הבלקן

התחרות לגבי התכנות
ההשתתפות עבור כל אתלט/ית

מעקב אחר האתלטים
והתוצאות

איתי מגידי

מעקב שוטף

איתי מגידי

יש להודיע לקרלו רפאלי

איתי מגידי וגל
לב-רן

כתב
רוגל נחום
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