סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 17.10.17

נוכחים :יחיעם סקיטל ,אנטולי שפרן ,רפי גרודצקי ,אלכס אברבוך ,גל לב-רן ,רוגל נחום
אורחים :גל לוי ,יוסף גיזצ'או ,זוהר זימרו
סדר יום:
 אישור תכנית עונה
 אליפות הבלקן בריצת שדה
אישור תכנית עונה:
רוגל :בהמשך לכנס תכנית עונה שהתקיים ב 6.10.17 -יש לאשר את תכנית העונה והבקשות השונות שהועלו בנוגע לתכנית
העונה .נושאים אחרים יידונו בוועדה המקצועית במועד אחר.
רוגל :בעקבות ישיבות הקלנדר שנערכו לפני כשבוע בליטה הוזזה התחרות הבינארצית לנוער לתאריך  13.5.18במקום
 .6.5.17בעקבות זאת יש להקדים את מחזור הליגה הבינאגודתית ה 1 -בשבוע לתאריך  – .5.5.17החלטה מאושרת ע"י ועדה
מקצועית
זריקות:
 ליגת זורקים – הובאה בקשה ליצור ליגת זורקים .בהמשך ,הועדה ממליצה על סבב של  2-3תחרויות לזריקות +
תחרות מסכמת שתקרא גביע הזריקות .גילאים ייקבעו בהשמך בהמלצת אנשי מקצוע מתחום הזריקות
 אלכס אברבוך :מזכיר שוב את הרעיון לשנות את מבנה הליגה .לבטל את המבנה הקיים ,להעביר את התחרויות לחורף
במתכונת של אליפות אירופה לאומות.
 רוגל :זו לא הפעם הראשונה שהנושא עולה .להזכירכם כבר לפני למעלה משנה אישרה הנהלת האיגוד באופן עקרוני
לשנות את הליגה אך רק אם תוגש תכנית מפורטת ,אשר עונה על כל הצרכים המקצועיים ,ואשר מהווה קונצנזוס לכל
האגודות .עד היום טרם הועברה תכנית כזו .אני אישית אוהב את מבנה הליגה וחושב שיש להשאירה במתכונתה,
בעיקר לאור השינוי שנעשה לפני שתי עונות ,כאשר הוספנו את קונספט ה"פרימיום".
 רפי גרודצקי :עד היום לא ראיתי תכנית חלופית שהיא טובה יותר מהתכנית הקיימת .אני מסכים שיש "חורים"
בתכנית הקיימת ,יש דברים לא מושלמים .יחד אם זאת ,בכל הרעיונות החדשים ששמעתי ,לא רק שהם לא היו
מפורטים ,גם היו בהם הרבה "חורים" .סה"כ מניסיוני ,וממה שאני שומע מאתלטים ,יש המון דברים טובים במתכונת
הנוכחית .המבנה מבטיח השתתפות של כל האתלטים הבכירים (וגם לא) בכל מחזור ,בגלל המחויבות לאגודות.
 סקיטל :לכל דבר יש יתרונות וחסרונות .מי שיש לו הצעה טובה יותר עליו להכין תכנית מפורטת .לדעתי יש להפיצה
בין כמה שיותר בעלי עניין על מנת לקבל משוב מכל היבט.
 רוגל :הנשא לא על סדר היום .מבקש לחזור לנושא המרכזי – אישור תכנית עונה
קפיצות
 ליגת נוער וקדטים – התקבלה בקשה להקדים את הליגה לחורף – החלטה .משאירים כפי שהיא מופיעה כרגע בקלנדר
 קרב רב – הועלתה בקשה לדחות את האליפות.
 oרוגל – משיחותיי עם דני וולפברג (שגם היה בקבוצת הקפיצות שהביאה המלצה זו) אשר לו יש את רוב האתלטים
הבכירים במקצוע זה ,התאריך הוא טוב .הוא מאפשר גם לקיים תחרות קרב נוספת במהלך העונה לפני תחרויות
המטרה בקיץ.
 oהחלטת הועדה – לא לשנות את המועד.
 oהתחרות תתקיים במתכונת של בוקר  +ערב
 הועלתה בקשה להחליף את מועדי הקפיצה במוט עם מועדי הקפיצה לגובה בליגה הבינאגודתית – לא ניתן הסבר
מקצועי לבקשה – הבקשה נדחית.
ריצות ארוכות ובינוניות:
אליפות ישראל ב 3,000-מ' מכשולים – הועלתה בקשה להוסיף עוד מרחקים לאליפות 1000 :מ' מכשולים ו 2000 -מ'
מכשולים  -מאושר
ספרינט:
 הוספת מקצה שליחים  100X4לילדים  15באליפות ישראל לבוגרים כמקצוע ראווה – מאושר
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בכל ריצות הספרינט הקצר ,כולל משוכות ,יתקיימו ריצות מוקדמות וגמר .יש לבחון תקנונית קיום ריצות במתכונת
קצת יותר יצירתית ,אשר תאפשר לרצים הבכירים לרוץ ביחד גם במוקדמות וגם בגמר .בכנס השנתי העלה מני את
הרעיון וטען כי כך נהוג בגרמניה למשל .באחריות רוגל לבקש ממני פלד קישורים ודוגמאות לתחרויות אלו על מנת
שנוכל לבסס זאת גם בישראל .הכל במידה וזה מתיישר עם התקנון הבינלאומי.
אליפות ישראל לידים  – 15הועלתה בקשה להוסיף מקצה  250מ' משוכות – הועדה מאשרת .יש לקיים מקצה זה גם
בתחרות הקריטריון ב 17.5.18-במסגרת אליפות ישראל ב 3,000-מכשולים.

אליפות ישראל לילדים  – 11הועלתה בקשה לבטל את האליפות.
רפי – אין טעם לקיים תחרות זו לילדים  – 11רוב הילדים רק נחשפים לענף בגיל זה ואינם מכירים היטב את החוקים
ואינם מיומנים בדרישות הטכניות .למשל – לקפוץ מקרש בקפיצה לרוחק .יש להתאים תחרויות לגילאים הללו .מתקיימות
הרבה תחרויות אתלטיקט במהלך השנה שהן תפורות לילדים בגילאים אלו וכך צריך להיות.
אברבוך – מסכים עם רפי
החלטה – אליפות ישראל לילדים  11מבוטלת
ביטול מוקדמות אליפות ישראל
 הועלתה שנית הבקשה לבטל את מוקדמות אליפות ישראל .בריצות הספרינט נוצר עומס על האתלטים אשר מכפילים
מקצועות ( 200+400 ,100+200וכדומה).
 לקבוע מנגנון לקביעת הרצים שישתתפו באליפות ,למשל :קביעת תאריך יעד לקביעת  16התוצאות הטובות ל2018 -
מהם יורכבו שני מקצים .מקצה גמר ומקצה ב' (לראווה).
 בריצת  800מ' – להזניק  10רצים בעלי התוצאות הטובות ביותר עד לתאריך שייקבע  +רץ זר.
 מי שירוץ במקצה ב' לא יוכל לזכות במדליה.
אליפות הבלקן בריצות שדה:
 – 24.10.17מרוץ הסמטה יהווה תחרות מבחן כפי שהודיע האיגוד בדף מידע לאגודות
יישלחו נבחרות בגילאי נוער ועד ( 23בנים)
 3הראשונים בכל קטגוריה ייבחרו אוטומטית
הרץ הרביעי בכל קטגוריה ייבחר ע"י הועדה המקצועית
הרצים שייבחרו (בוגרים בלבד כולל עד  )23מחויבים לרוץ באליפות ישראל ב 10 -ק"מ ב.3.11.17-
החלטות/המלצות:
 ליגה בינאגודתית מחזור 5.5.17 – 1
 תחרות בינארצית לנוער – 13.5.17
 ליגת נוער וקדטים – אין שינוי בתאריכים 16.4.18 ,9.4.18 ,20.3.18 ,16.2.18
 אליפות ישראל בקרב רב – נשארת באותו תאריך 3-4.4.18
 לו"ז תחרויות הקפיצה במוט והקפיצה לגובה בליגה הבינאגודתית נשאר אותו דבר ללא שינוי.
 יוספו  2מרחקים נוספים לאליפות ישראל בריצת מכשולים –  1000מ' ו 2000-מ'.
 יתווספו מקצי שליחים  100X4לילדים  15באליפות ישראל לבוגרים – ריצות ראווה
 הוספת מקצוע  250מ' משוכות באליפות ישראל לילדים 15
 ביטול אליפות ישראל לילדים גיל 11
 ביטול מוקדמות אליפות ישראל כפיילוט ב2018 -
 תכנית העונה מאושרת עם השינויים לעיל
 אליפות הבלקן – יוצאת משלחת כמפורט לעיל
כתב:
רוגל נחום
מנהל מקצועי
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