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 3102.00316מיום  6פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית מספר 

 
 .טננבוים שימי, מנדל ניימן ,קראוס זאב, דודיק אלטרץ, איתן וידר, ר"יו -פולק  דרור :נוכחים

 .ברוסיהגם מיושמת התוכנה , הדירוג על כל היבטיה כנתומיכאל טילקין הציג את ת - תוכנת דירוג .1

ותקבלנה תחשבנה לתחרויות חובה  ,לאליפות ישראלבנוסף , וועדה צריכה להחליט איזה תחרויותה
                                                              .אנו מדרגים את כל השחקנים והשחקניות .ניקוד ולשים פקטורים לניקוד

                                    .מיכאל יגיש הצעה כספית לניהול הדירוג והכנסת התוצאות באון ליין
 גללאור העובדה כי  מבקשת למצוא דרך להחזיר את גל שמואל כרכז ליגות ואחראי תחרויות הוועדה

יש  ,תייע הדבריסולא  במידה .לנסות למצוא מוצא משפטי לבעיהיש . עשה עבודה טובה לאורך השנים
 .לפרסם מכרז לתפקיד לאלתר

ת יוכדי לצמצם את לוח הזמנים בתחרו יש לשנות את שיטת המשחקים - שיטת הרנקליסט .2

בתים של  3הוחלט לקצר את משך התחרות לפי שיטת  .תחרויות כמו בכל שנה 4 תהיינה .רנקליסטה
יתר השחקנים טומטית וועולים א 2 -ו 1בשלב הבא . שחקנים 2שחקנים כאשר מכל בית עולים 

מרכז דרום  -זורי יהיה א' דרג ג .ל לגבי היורדים דרג"כנ, יתמודדו בשיטת המפסיד יוצא עד הסוף
 .תחרויות הדירוג ומיקום המשחקים יופיעו בפרסום של תוכנית המשחקים לפני העונה מועדי .וצפון
מי שלא ישחק ברנקליסטים לא יוכל  .הציע לשנות את התקנון ויביא את הצעתו לישיבה הבאה מנדל

 .להיות חלק מנבחרת ישראל
הרעיון הוא להחזיר  .כולל האקדמיה ,מאמן של כל המסגרותהכיום המאמן הלאומי הוא  - נבחרות .3

לכל נבחרת כאשר  ,ב שבועי או מחנות אימון"נוער ובוגרים ע ,את האמונים הסדירים בנבחרות קדטים
 .גוד הזמנה למאמנים להציע את עצמםיש לפרסם באתר האי .ימונה מאמן

מאמנים איציק מרינה . י איציק ומרינה"הועברו שמות ראשוניים ע - וקדטיםאליפות אירופה נוער  .4

 טרוסמן ניקול ,שחקניםשני  .21.70.13 תאריךותחזור ב 17.70.13 תאריךהנבחרת תצא ב .כהן ואיזי
 .ייצאו יום אחרי בגלל מבחני בגרות, בורובר ורון

ר האיגוד והגזבר יודיעו למאמנים "יו. גזבר האיגוד מבקש לקצץ בשכר המאמנים באקדמיה - יהיפנימ .5

 .בקרוב
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