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סיכום ישיבת ועדה מקצועית – 7.2.2019
נוכחים :יחיעם סקיטל ,רנו לוגוור ,גל לב -רן ,איתי מגידי ,עידן שפירא ,אלכס אברבוך ,טולי שפרן ,גיזצ'או יוסף ,גל לוי ,רוגל נחום
סיכום החלטות ופעולות לביצוע:
החלטות
נושא
תחרויות
 קיום נוהל חדש לתחרויות הזמנה
הזמנה
תחרות
בינארצית
לנוער
אליפות
אירופה
לאומות
השתלמויות
מקצועיות
משחקים
אירופאים
במינסק



המחלקה ההישגית תכין קריטריונים ברורים לקביעת
סגל הנבחרת

פעולות לביצוע
לאשר בהנהלה את הנוהל החדש
של תחרויות ההזמנה ולהעביר לכל
הפעילים
דיון פנימי והעברת הנוהל לחברי
הוועדה המקצועית



כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל



לנסות לשלב עוד תכנים בביקור של רנטו קאנובה

וועדת ההיגוי תשב ותדון

גל לוי



הוחלט ואושר על ידי הועד האולימפי כי ישראל
תשתתף בתחרות.
הטוב ביותר בכל מקצוע בעונת  2019ייצג את ישראל
בגלל שיש מקצועות לא שגרתיים ,כמו  ,600איתי
ימליץ באילו תחרויות הזמנה להוסיף מקצועות אלו
לטובת קביעת הסגל
מכיוון שזו תחרות מקצועית תהיה לוועדה המקצועית
לקבוע שינויים

הכנת Long List

איתי  /רוגל






באחריות
גל לב-רן
איתי מגידי
רנו ,איתי ורוגל

הכנת רשימת תחרויות ושילוב
מקצועות

מחזור 3
בליגה
הבינאגודתית



שינוי מועד הליגה והחלפתו עם אליפות הפועל:
 – 18.6.19 oמחזור  3בליגה
 – 22.6.19 oאליפות הפועל

לאשר בהנהלה ולפרסם ברבים

גל לב-רן

קריטריון
לטוקיו במרתון



לקבוע נוהל בחירת  3הספורטאים שייצגו ,זאת לאור
האפשרות שיהיו יותר מ 3-עם קריטריון בינלאומי
הכנת  4אתלטים לאפשרות להשתתף ,במידה
ומישהו נפצע

לרכז את מאמני המועמדים וביחד
יקבעו נוהל שיועבר לאישור
ההנהלה

גל לוי  /איתי מגידי



כנ"ל

כנ"ל




ניקוד ילדים  11-13יישאר אותו דבר
קדטים ומעלה – להתייחס כמו מקצוע נוסף בליגה
שינקד על פי טבלה (כפי שמתייחסים למרתון ,למשל,
בליגת הבוגרים)

להכין טבלת ניקוד ולהכניס
לתקנוני הליגות

גל לב-רן/איתי

אוניברסיאדה



ברור נושא מועד האחרון לקביעת הקריטריון

תחרות ילדים
גילאי 11



קיום תחרות בפורמט המשלב אתלטיקט וקרב רב

לבדוק מול המארגנים בארץ עד
כמה ניתן לדחות את המועד
להכין פורמט תחרות ולקבוע
מתח לכמות משתתפים מכל
אגודה

איתי


קריטריון
לדוחא במרתון
מרוצי שדה

איתי

כתב
רוגל נחום
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