16.12.2018

סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 14.12.18
נוכחים :יחיעם סקיטל ,איתי מגידי ,דני וולפברג ,גל לוי ,רפי גרודצקי ,אנטולי שפרן ,עידן שפירא ,אלכס אברבוך ,רוגל נחום.
סיכום החלטות ופעולות לביצוע:
נושא
דיווח של איתי
מגידי על אליפות
אירופה במרוצי
שדה
מלגות עולים

אליפות ישראל
במרוצי שדה

ליגה בינאגודתית
בוגרים

החלטות

פעולות לביצוע
כתיבת דו"ח סיכום מקצועי

באחריות
באחריות איתי
מגידי

הוכנה רשימה של  15אתלטים פוטנציאלים
לקבלת מלגות עולים.
הרשימה הוכנה על פי תוצאה אחת בלבד של כל
אתלט
החל בעונה הבאה יחושב ממוצע של  2תוצאות
 איתי מציע לעשות ניקוד ממוצע של  4רצים –הוחלט להשאיר כפי שהיה – ממוצע של  3רצים
גילאי  11-13יישאר השנה אישי וקבוצתי כפישהיה עד היום .החל מהעונה הבאה יוצע
קונספט חדש (שליחים)
מחזור  2יתקיים ב1.6.19 -

העברת רשימה לדני אורן עם
תעדוף הרשימה מ 1-עד .15

באחריות איתי
מגידי

משחקי אירופה
במינסק

במידה ורוסיה תושהה מהמפעל וישראל תקבל
זימון יש לקבל החלטה אם להציב נבחרות או לא

גביע החורף

הוספת שליחים  80*4מעורב
לא יוכנס קפיצה במוט כמנקד
לא יוכנסו דיסקוס ופטיש כמנקדים

ליגת מרכזי
מצוינות
 2,000מ' הליכה
בליגת קדטים

הוספה של  60מ' משוכות במחזור הקרב רב,
בנוסף ל 60-מ' רגיל .הניקוד של המשוכות יקבל
פקטור
לבחון בתנועה את נושא הוספת המקצוע
לתחרויות הליגה כחלק מקידום הנושא
באתלטיקה הישראלית – דרוש הכרת הנושא,
שיפוט ,חוקים וכדומה על מנת ליישם זאת כבר
השנה

גולדן ספייק

יתקיים מפגש הסבר בנושא

קריטריונים

עודכנו חלק מהקריטריונים בעקבות הערות של
חלק מחברי הועדה
יש לאשר סופית את הקריטריונים
בהתאם לאישור ההנהלה תישלח קבוצה של
בנים ובנות לפי אחד/ת בכל מקצוע

תחרות בינארצית
לנוער במינסק
(באולם)

לעדכן את התכנית השנתית
לשלוח לכל חברי הועדה את
קונספט התחרות  /או לינק
לאתר התחרות
להוציא את המידע עבור
השליחים לכל האגודות כולל
האופן בוא תתקיים התחרות
ויבוצע הניקוד (לערב את עמית
נאמן)
להוציא עדכון של הנושא
ולהסביר את משמעות הפקטור
יש לארגן השתלמויות למאמנים
ולשופטים כולל ימי אימון
מרוכזים לאתלטים צעירים שירצו
להתנסות וללמוד את הנושא.
ולדימיר אוסטרובסקי ,שיאן
ישראל ,יירתם למשימה זו
יישלח קובץ מעודכן לחברי
הועדה המקצועית
יש להכין  2אופציות לאישור:
אופציה קבוצתית
קריטריונים פרטניים

באחריות איתי
מגידי/גל ל-רן/אורן
בוקשטיין
באחריות איתי
מגידי
באחריות איתי
מגידי ורונו לונגרב

באחריות איתי
מגידי ורונו לונגרב
באחריות איתי
מגידי ורונו לונגרב
לקדם את הנושא

באחריות איתי
מגידי ורונו לונגרב
באחריות איתי
באחריות איתי
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כתב
רוגל נחום
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