25.9.2018

סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 21.9.18
נוכחים :יחיעם סקיטל ,רוגל נחום ,דני וולפברג ,גל לב-רן ,גל לוי ,רפי גרודצקי ,רנו לונגרב ,אנטולי שפרן ,עידן שפירא ,יוסף
גיזצ'או ,אלכס אברבוך.
אורח לתחילת הישיבה :יובל כרמי בשם רצים מכל האגודות ולא רק ממועדון הסמטה .מבקש לשנות את הקריטריון לאליפות
הבלקן/אירופה במרוצי שדה .הטיעונים:
 הקריטריון הנוכחי אינו מציאותי עבור רצים בישראל (קצב ריצה של  3:10.00דק' לגברים 3:30.00 ,דק' לנשים)
 קריטריון זמן במרוצי שדה מנותק מהמהות .ישנם הרבה גורמים שיכולים להשפיע על התוצאה :גשם ,חום ,דשא גזום/לא
גזום וכדומה .לרוב במרוצי שדה הריצה היא טקטית .זהו ספורט של מיקום ולא של תוצאה.
 ניתן להעריך יכולת גם על פי התוצאות במסלול (אצטדיון) בשילוב עם היכולת בשדה
סיכום החלטות ופעולות לביצוע:
החלטות
נושא
הקריטריון לא ישתנה.
שינוי הקריטריון
בריצות שדה
אליפות אירופה
סיכום

מוקדמות אליפות
ישראל

הקלת הקריטריון
בגביע אירופה
לזורקים
מינימום ניקוד
בזריקות בליגות
השונות
שינוי מועד אליפות
ישראל בקרב רב –
הקדמה ל9-10 :
באפריל 2019
הוספת ריצת
מכשולים באליפות
ישראל לקדטים
ולילדים 15
אליפות ישראל
לילדים 13
אישור סופי
לתכנית עונה

לבחון שילוב פסיכולוג בהליך ההכנות ושילוב של
מעסה נוסף למשלחת.
לבחון מועדי יציאה וחזרה של האתלטים לתחרות
מטרה
לבחון נושא ייעוץ תוספי תזונה
ממשיכים ללא מוקדמות כפי שהיה בעונת 2017-18

לא אושר

פעולות לביצוע
לפרסם ברבים יחד עם
הקריטריונים לשאר המפעלים
הבינלאומיים

באחריות
באחריות איתי
מגידי וגל לב רן
באחריות איתי
מגידי

להודיע מראש על המנגנון.
לפרסם מועד אחרון לקביעת
דרוג.
לפרסם רשימות מדורגים
עדכניות
אין

באחריות איתי
מגידי
פרסום רשימות
באחריות אורן
בוקשטיין

לא אושר

אין

לא אושר

אין

מאושר
תוצאות יוכרו כקריטריון במידת הצורך

להוסיף ללו"ז התחרות

באחריות איתי
מגידי

בוטלה
תתקיים תחרות חלופית – Golden Spike
תחרות מבוססת קרב רב
לא הוחלט .מחכים לתאריכי אליפויות הבלקן

יש להכין תכנית
מקצועית/קונספט לתחרות

באחריות רנו
לונגרב

ייצוג בקונגרס מדינות הבלקן

באחריות ז'ק כהן

כתב
רוגל נחום
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