4.11.2018

סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 2.11.18
נוכחים :יחיעם סקיטל ,רוגל נחום ,דני וולפברג ,גל לב-רן ,גל לוי ,רפי גרודצקי ,רנו לונגרב ,אנטולי שפרן ,עידן שפירא ,יוסף
גיזצ'או ,דורית נאור ,איתי מגידי.
הערות כלליות של רפי גורדצקי:
 לא יתכן שכל החלטה שמתקבלת בועדה מקצועית וכל הצבעה אישית של כל אחד מחברי הועדה תודלף תוך דקות לשטח.
 אנחנו חברי וועדה מקצועית אך למרות זאת מתפרסמים נושאים מקצועיים ללא הבאה לוועדה מקצועית .מה הטעם לוועדה
אם נקבעות החלטות בלעדיה?
סיכום החלטות ופעולות לביצוע:
החלטות
נושא
נושאים שוטפים יועברו לידיעת הועדה
הערות רפי לעיל
המקצועית ,לאישורה המידי במידת הצורך,
בטרם תופץ לכל פעילי הענף.
איתי ורנו מציעים  3מפגשים מרכזיים בשנה,
לקביעת מדיניות כללית של האיגוד .במהלך
העונה יהיו עדכונים שוטפים
לכל מפעל קבוצתי של מועדון (אליפות אירופה
שינוי ייצוג
למועדונים מסלול/שדה וכו') במידה ומי שסיים
מועדונים
ראשון מוותר על הנסיעה יש אישור למועדון
במפעלים
שהגיע במקום השני לנסוע במקומו .גם בוגרים
בינלאומיים
וגם נוער.רק מועדון אלוף יכול לקבל סיוע
מהאיגוד.
הקמת נבחרת
נוער

הקמת סגל נבחרת נוער לקראת התחרות
הבינארצית לנוער ברומניה (מאי ,)2019

שליחים

אושר להקים נבחרת נוער וקדטים בשליחים
תחת הקונספט שהוגש על ידי רפי .שלושת
המאמנים הצעירים (סבה ,חי ולוזון) כחלק
מהתנעה של תהליך גדול יותר – גיבוש נבחרת
נוער וקדטים
יש לאכוף הגשת תכנית לכל האתלטים
שמקבלים מלגות.אי הגשת תכנית אימון שנתית
תעכב קבלת מלגה.
מאמנים שיוצאים ישמשו כמאמני נבחרת ולא
יטפלו באתלט בודד .יפעלו לפי כל הקודים
האתיים של האיגוד.

תכניות אימונים
שנתיות
תחרויות
בינלאומיות

פעולות לביצוע
עדכון חברי הועדה המקצועית
לפני פרסום על מנת לאפשר
הליך עבודה תקין ומהיר מחד
וקבלת הערות חשובות מאידך.

באחריות
באחריות איתי
מגידי ורנו לונגרב

לפרסם ברבים יחד עם
הקריטריונים לשאר המפעלים
הבינלאומיים

באחריות איתי
מגידי וגל לב רן

הכנת רשימה של סגל מורחב
והגדרת פעילויות הכנה לאירוע
הבינלאומי
הפצת זימון למפגש עם
המאמנים האישיים להצגת
התכנית והתחלת ביצוע אימונים
משותפים.

באחריות איתי
מגידי ורנו
באחריות איתי
מגידי ורנו לונגרב

יש להכין תכנית
מקצועית/קונספט לתחרות

באחריות רנו
לונגרב

בירור לולרי קוגן לאחר קבלת
חוות דעת שלילית במשחקים
האולימפיים לצעירים שהתקיימו
בחודש שעבר בארגנטינה

באחריות גל לב רן

כתב
רוגל נחום
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