11.11.15
סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 10.11.15
נוכחים שמואל סונגו ,ברוך שפירא ,אלכס אברבוך ,יחיעם סקיטל ורוגל נחום (הצטרפה לקראת הסוף מזל בן נעים)
תכניות אימון:
 דמקה טשאלה – אושר מחנה אימון לקראת תחרות  10,000בינואר .בהתאם לתכנית
 היימרו עלמייה וגרמה אמרה – אושר מחנה אימון לקראת תחרות  10,000בינואר .בהתאם לתכנית
 מאלקם ג'אמבר – יחיעם יקיים שיחה עם רפי וישניצר להבהרת מטרת מחנה האימון והמטרה בטבריה ,לאור
הסמיכות של המחנה לריצה של ג'אמבר במרתון ברלין בסוף חודש ספטמבר 2015
 קופצי מוט (באסטיקר ,גולדובסקי ,סקורשי ופלוטניקוב) – עקרונית אושרו הבקשות לקיום מחנה אימון בינואר
ואחריו תחרותיות בחודש פברואר .באחריות רוגל לשוחח עם ואלרי קוגן ולהבין את הטיימינג של היציאה למחנה.
סונגו – מבקש מאלכס להכין תוכנית קפיצה במוט ולהציגה בועדה המקצועית הבאה
ברוך – קפיצה במוט ,מקצוע עם מסרות והישגים ,חשוב להמשיך ולפתח
קריטריונים:
 הקריטריונים לאליפויות הבלקן יותאמו לקריטריונים של אליפויות אירופה השונות
 בוגרים – אליפות אירופה עד גיל 22
 נערים – אליפות אירופה נוער
 קדטים – אליפות אירופה לקדטים
 רוגל יכן הצעה וישלח לחברי הועדה במייל
מרוצי שדה:
 אליפות אירופה במרוצי שדה
 ממליצים לשלוח את מאור טיורי
 לגבי הבנים – יש לבדוק מועמדים ראויים
 אליפות הבלקן במרוצי שדה – לא ממליצים לשלוח
שונות:
 עופר ישראלי – נתן סקירה על פרחי ספורט.
 שמואל סונגו – עידכן על הפגישה שהיתה בנעורים בנוכחות מנכ"ל מכון וינגייט ,בנוגע לשיתוף פעולה של המכון,
האיגוד ונעורים בחיבור הפנימייה של נעורים לוינגייט
 ברוך – המלצה לגביע אירופה בזריקות:
 oלשלוח בוגרים על פי קריטריון
 oלשולח בן ובת עד גיל  22גם ללא קריטריון אלא על פי החלטת ועדה מקצועית
 סגל עולים:
 oלהכניס את ג'מבר לרשימת מקבלי המלגות
 oרוגל יבחן הגדלת הקווטה של האיגוד – להעלות מ 10-ל11-
 oבמידה ולא יתווסף תקן יש להוציא את זגייה מהרשימה
 מעבר אתלטים למאמנים אחרים (לכאורה) בעקבות מחנות אימון – ברוך ממליץ להקים ועדת אתיקה באיגוד
 קריטריון  – Eבאחריות רוגל להכין מסמך המדרג את בעלי דרגת  Eלפי איכול ,גיל ,ומעמד אישי
כתב:
רוגל נחום – מנהל מקצועי
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