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הנדון :פרוטוקול ועדה מקצועית 20.4.15
הדר-יוסף

נכחו בישיבה :ז'ק כהן ,אריק קוקס ,שמואל סונגו ,ברוך שפירא ,אלכס אברבוך ,יחיעם סקיטל,
אנטולי שפראן ורוגל נחום
דברי פתיחה – שמואל סונגו:
 על צוות הועדה ,בהרכב החדש ,להוביל את האתלטיקה הישראלית קדימה
 בניית תכניות עבודה מקצועיות – חלוקה לצוותים ותחומי אחריות
 טיפול בנשואים הבאים:
 oנבחרות
 oליגות
 oמפעלים בינלאומיים
 שינויים מהותיים ייערכו רק בסוף העונה הנוכחית
 תכנית אסטרטגית:
 oמתמקדת ב 3-נושאים מרכזיים:
 אגודות – נושא מרכזי
 מאמנים – מעמד המאמן ,תשתיות וכו'
 פרויקט מצוינות ועתודה אולימפי
 לשאוב רעיונות מתכנית מצוינות שהוכנה ב2010 -
נושא מספר :1
 דחיית אליפות ישראל לנוער וקדטים ביום אחד ,מה 2-3/6/2015 -ל3-4/6/2015 -
 הסיבה לדחייה – השתתפות מכבי ת"א (גברים) ומכבי ראשל"צ (נשים) בגביע אירופה
למועדונים ב30.5.15 -
 חלק לא מבוטל מהספורטאים הם נערים ונערות
 יש לתת עוד יום התאוששות לפני האליפות
 ההצעה מאושרת
נושא מספר :2
 גביע אירופה למועדונים  -נוער
 הועדה נתבקשה לתת חוות דעת מקצועית להשתתפות במפעל זה
 הוועדה ממליצה להשתתף בתחרות זו
 oיש לידע מראש את האגודות שזכו באליפות ולתת להן זכות סירוב ראשונה
 oבמידה ויש סירוב תתבצע פנייה לאגודה הבאה בדרוג
 oאם  3האגודות הראשונות תסרבנה – הועדה תבחן את האגודה הבאה בתור ותיתן את
המלצתה
 oבתחרות זו מותר לתגבר את האגודה ב 2 -ספורטאים (ישראלים או זרים)
 oהתחרות מתקיימת בחודש ספטמבר
 oהאגודה שמועמדת לנסיעה תהיה האלופה באותה עונה (אם התחרות היא בספטמבר
 ,2015האגודה המועמדת היא האלופה מעונת )2015

איגוד האתלטיקה בישראל

ע"ר

רח' שטרית  10ת"א  ,69482ת.ד 24190 .ת"א  ,61241טל 03-6486256 :פקס03-6486255 .
iaa@zahav.net.il
www.iaa.co.il

נושא מספר :3
 הוצגה לאישור דרגה  Eחדשה
 מבוססת על הממוצע בין דרגת לאומי בכיר לדרגת בכיר D
 הדרגה אושרה
 oאריק קוקס :יש חוסר איזון בטבלת הדרגות בגלל שבעבר היא נבנתה בהתאמה
לאתלטים שהיו מובילים בתחומם (אברבוך ,מטוסביץ וכו')
 oהוחלט לדון בסוף העונה על שיוני טבלת הדרגות
נושא מספר :4
לחברי הועדה הוצגו הדברים הבאים:
רשימות של מקבלי המלגות מהאיגוד ומגורמים נוספים
קריטריונים ומועמדים למפעלים בינלאומיים
שונות:
 רוגל – לקבוע קריטריונים ברורים להשתתפות באליפות ישראל בקרב רב ,להימנע ממצב בו
כל מי שנרשם ללא קשר לרמתו יוכל להשתתף בתחרות
 הוסכם למצוא מנגנון לקביעת מינימום
ברוך שפירא:
 מוכן לקחת על עצמו לפתח רעיון לקיום מסגרות של קרב רב לילדים – תחרויות ,מחנות
אימון וכו'
 3-4 מפגשים בשנה – גילאי 15-17
 מבקש לקיים תחרות קרב רב לבנות בסיום העונה – לאחר אליפות ישראל
 מבקש לבדוק אם אכן התקבלה החלטה הקובעת כי ילדים עד גיל  15יוכלו להשתתף בליגה
הבין אגודתית רק אם יש להם מינימום של  700נקודות – טוען שלא התקבלה כזו החלטה
 ברוך ממליץ על מינימום של  600נקודות
ז'ק כהן :בפרוטוקול מחודש נובמבר  2014התקבלה החלטת הנהלה בנושא (מופיע באתר האיגוד) .
שמואל סונגו:
 צריך לקבוע דיון על שינוי שיטת הליגה

רשם :רוגל נחום

