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 6411016102 מיום 5מספר  פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית

 
 .שמואל גל ,אברמוביץאיציק  ,טננבוים שימי ,קראוס זאב, ר"יו -פולק  דרור :נוכחים

 .נקו'מרינה קרבצ: מוזמנת
 .אלטרץ דודיק, דרוי איתן, ניימן מנדל :נעדרו

 
 משחקי דירוג ודירוג שחקנים 01

 .גילאים ורמה טניס שולחן בישראל לפיהי איגוד "משחקי הדירוג הם תחרויות שמאורגנות ע            
 .שהגיעו מהשטח לאחרונה התבקשנו לבדוק את שיטת המשחקים נוכח בקשות            
 .י גל שמואל"הול התחרויות עלא נמצא דופי בשיטת המשחקים או בני            
 הוועדה ביקשה מגל לא לדחוס יותר מידי גילאים ביום אחד כדי למנוע מצב שילדים יתחרו             
 .בשעות מאוחרות ויגיעו הביתה בשעות הקטנות של הלילה            
 תחרויות חובה היינהשתי האיגוד "בקיום תחרויות נוספות שיאורגנו ע התקיים דיון ,כמו כן            
 .יוקנו נקודות דירוג למתחרה ןשבמסגרת            
 .דרור סקר מספר כיוונים ומגמות שייושמו החל מעונת המשחקים הבאה            
 בשוטף היא להכניס יהישנם תוכנות קיימות הבע -להקים מחדש את נושא דירוג השחקנים             
 .בנושארד וממצה דיון נפבקרוב ייערך  .הדירוגים בזמן אמת למערכת את תוצאות המשחק            
 מועדים נוחים יותר לקבוע, לסיים מוקדם יותר את התחרות :הצעות לשיפור תחרויות הדירוג            

 .למצוא חלופות ראויות למכון וינגייטו לקיום התחרות            
 

וסי רוזנבלט לקדם את איריס קורנפלד לדרג התקבלה בקשה מי - פנייתו של יוסי רוזנבלט 61
תה ייבדק את התקנון וההחלטה היא לדחות את בקשתה בגלל שהיא השמואל גל  .נשים 'א

 .ולא ראשונה 41בגילאי  2מקום 
 
בתיאום , נבחרת ישראל למשחקי המכביה יטפל ברישוםאבי סגל  - 08 -משחקי המכביה ה 21

 .אברמוביץאיציק עם 
 

 חודש  בשתיערך , האיגוד עשה רישום ראשוני לאליפות - ת בפאריזו/יחידיםלהעולם אליפות   41      
 .בפאריס 2142 מאי           

 
אביב בן ארי וענבר צוק , מתן סימון)שחקנים  2אושר רישומם של  - כיה'תחרות קאדטים בצ 51

, 2142פברואר  41-41 תאריכיםבלתחרות שתתקיים  בליווי המאמן איציק אברמוביץ( שגיא
 .י האיגוד"למעט עלות המאמן שתשולם ע, י ההורים"שתמומן ע

 
 וינגייט שם הואמכון למיכאל טאובר להתאמן ב לאפשרהוועדה ממליצה  - מיכאל טאובר 21

 יוכל גם לתרום וחבר מלא בסגל נבחרת ישראל בוגרים הינו מיכאל . את שרותו הצבאי משרת            
 .וינגייטמכון אבי סגל מול י "יתבצע עשא תיאום האולם נו. במסגרת הפנימיה            

/2... 



_______________________________________________________________________ 

Israel Table Tennis Association  
                                                      איגוד הטניס שולחן בישראל                                                                                         

28496 תל אביב ,01שטרית רחוב   
Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

 

האימון המוקצות לאיגוד מהיחידה שעות  42 - שעות אימון מהיחידה לספורט הישגי 71
וינגייט חייבו אותנו מכון שגי האם ילבדיקת הגזבר מול ספורט ה. אינן מנוצלותלספורט הישגי 
 .שגיימשולמות מספורט האלה שעות בכפילות כאשר 

 
 ב "ע י מכון וינגייט"הנהוגה עאנו ממליצים לשנות את שיטת התמחור  - תמחור מכון וינגייט 91

 משכירים את האולם ומשתמשים טשווינגייבהתחשב בעובדה , שעה גלובלי ולא פר            
 .נוורמים אחרים וגובים כסף על חשבונבשולחנות שלנו לג            

 
 טים פרויקט טופ 81

 .רועי רוזנבלטו נקו'מרינה קרבצ: מאמנים            
 ,2142 פברוארחודש בתחילת בהונגריה מחנה אימון  אורגן 2142במסגרת תקציב             
 .ומרינה שחקניות 1 בהשתתפות            
 שמהוות את הסגל  ,ניה'גוקארינה  ,אמילי ,נלי ,שלי ,ניקול: בנות 6עד כה היו בסגל  :מרינה            
 תוזמנהלסגל המורחב  .וניקול תצא ממנו זהצטרף חני פלדמן לסגל השנה ת .המצומצם            
 אחת לחודשיים או  נים יתקיימו במתכונת מחנות אימוןמויבהתאם לצורך בנות נוספות והא            
 .בכרמיאל או בגליל תחתון או בבאר שבע            
 ליאל וולך וויטאל  ,איריס קורנפלד, ף לסגל המורחב את חני פלדמןלצר מרינה מעוניינת            
 .ל"תחרות נוספת בחו/ מון יבמסגרת הפרויקט מתוכנן  מחנה א .קארלין            
 .י האיגוד"ח ע"ש 21,111 -כ ,י הפרויקט וחלק ממנו"מאמנים משולם עהשכר             

 
 אימוני נבחרות קאדטים 011

 :א"ילדים כ 41סגלים בני  שניואיציק אברמוביץ בנה  2142 יונים בחודש דצמברנערכו מ            
 .קאדטים ומיני קאדטים            
 תאריךהחל מ, הוחלט לאחר מחשבה ארוכה לקיים את האמונים אחת לשבוע במכון וינגייט            
 .הזמנת השחקנים באחריות אבי סגל והמאמן. 11.12.42            

 41.11-21.11 :אימון בין השעות            
 .ל"יש להזמין את האולם בקביעות לשעות הנ            
 במסגרת יחידת 41-41.2142מחנה אימון ראשון ייערך בגליל תחתון בין התאריכים             

 .בתי הספרהספורט של המחוננים של התאחדות             
 שסוניה טפלינצקי עזבה את הפנימיה ובודקים אפשרות להכניס  מדווחאברמוביץ איציק             
 .במקומה את חני פלדמן            
 .הוועדה ביקשה מהמאמן לקבל תכנית אמונים אישית לכל ילד            
 על כן , סטנדרטים המקצועייםתכנית שלא עומדת בהמקצועית ר הוועדה "המאמן העביר ליו            
 המאמן יתחיל להעביר לוועדה המקצועית דיווחים מקצועיים כתובים בפורמט קבוע התבקש             
 .על בסיס שבועי            

 
ן הוועדה מבקשת ממזכיר האיגוד לבדוק אפשרות להעמיד לוועדת משמעת את ניקול טרוסמ 001

טניס השנכתבו שם דברים נגד איגוד משתמע ממנה , על כתיבה שאינה הולמת בפייסבוק
 .השולחן

 
 

 דרור פולק: רשם
 


