13.10.15
לכבוד
ז'ק כהן  -מזכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
שמואל סונגו – יו"ר ועדה מקצועית
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ועדה מקצועית 12.10.15
נכחו בישיבה :ז'ק כהן ,שמואל סונגו ,ברוך שפירא ,אלכס אברבוך ,יחיעם סקיטל ,אנטולי שפראן ,אריק קוקס ,עופר ישראלי ורוגל נחום

סקירה של כל ההערות שהועלו במפגש המאמנים מיום שישי  ,9.10.15מעבר על כל סעיף והתייחסות אליו.
גביע החורף:
הועדה ממליצה לנתק את גביע החורף מהליגה הבינאגודתית
ממליצים לתת תמריץ לאגודות לקחת חלק בתחרות באמצעות פרסים כספיים למקומות 1-8
מקצועות מומלצים:
ריצות 60 :מ' 300 ,מ' 60 ,מ' משוכות 1,000 ,מ' 3,000 ,מ'
קפיצות :רוחק וגובה
זריקות :ברזל וכידון
ליגת מרכזי מצוינות :3.2.15
מקבלים המלצה להוסיף מקצי  60מ' לבוגרים – באחריות עופר/זק לבדוק התכנות עם התאחדות ספורט ביה"ס (יכול להיעזר ברפי
גרודצקי)
תיק תחרות:
יוכן נוהל תחרות מפורט לקיום תחרות ,כולל חובות וזכויות של אתלט/מאמן
באחריות רוגל להעלות ראשי פרקים
באחריות ז'ק להכין את הנוהל
ריצות ספרינט בתחרויות הזמנה:
ממליצים לקיים יותר מריצה אחת ללא קשר למוקדמות וגמר
באחריות אריק קוקס לבדוק תקנונית
תחרויות קרב רב:
לא ניתן תקנונית לאפשר לאתלטים לקחת חלק בתחרות במקצי הקרב עצם
ניתן לבצע מקצי הזמנה
אליפות ישראל לבוגרים:
לא ניתן להקדים את האליפות בשבוע
באחריות ז'ק לבדוק עם רפי הקדמה ביום של התחרות
תחרויות ילדים ללא שיפוט:
לא מאושר
ניתן לקיים תחרויות רק עם פיקוח של שופט איגוד ,לצורך הכרה ב 40 -תחרויות
על מנת להכיר בשיא/קריטריון יש צורך ב 3 -שופטים ,בהתאם לחוקה
מקצועות חובה בליגה:
שליחים ,משוכות ,זריקות,
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