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 4204140241מיום  41-2' מס פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית

 
   פ"אורי חרל, זאב קראוס, דרור פולק : משתתפים

 מאמני נבחרות הגברים והנוער   - יניב שרון, איסק אברמוב: משתתפים 
 מאמנת הנשים  -נקו 'קרבצ נהמרי, איתן וידר: התנצלו 

  
יש לציין שבדוח המקצועי . נוערתה למשחקים האולימפיים לימברך את ניקול על עלי - פ"אורי חרל

שניקול ומתן הציגו יכולת טובה ונראה שהם הוכנו , מאמן נבחרת הנוער, מציין המאמן יניב שרון 
יבואו על הברכה המאמנים העובדים  על כך. כראוי למשימה הן מבחינה מנטלית והן מבינה מקצועית

 .  השניים עם
 

 .עבודתו לקראת אליפות אירופה תכניתמציג את  - יניב שרון
לפברואר ביקר יניב באגודות בהם מתאמנים  82מחנה האימונים הראשון שיתקיים בלקראת 

י ראה את מרבית השחקנים באימון ושוחח עם מאמנ, השחקנים המיועדים לסגלי הנוער והקדטים
 .במשחקי הדרוג הקרובים  ישלים לראות את כל המעומדים, השחקנים

י המאמן לאור התרשמותו מהשחקנים והמלצות המאמנים האישיים של "שחקני הסגלים יבחרו ע
 .השחקנים בתאום מלא עם הועדה המקצועית

 .בהתחשב בדרוג השחקנים 4ו 3 הדרוג תיקבע לאחר משחקי  לנוערהנבחרת לאליפות אירופה 
על פי ) 4לאחר משחקי הדרוג מחזור  8ו 8וממדורגים  82הנבחרת תורכב מאלוף ישראל לגלאי 

 .י המאמן"בין המדורגים השחקן השלישי יבחר ע יהיהבמידה ואלוף ישראל (.  4ו 3משחקי הדרוג 
 .אחר קיום מבחניםיקבע ל  4השחקן ה

כאשר  הנבחרת תורכב  4ו 3הדרוג  תיקבע לאחר משחקי הנבחרת לאליפות אירופה לקדטים
    83י המאמן בהתחשב באליפות ישראל לגילאי "השחקן השלישי יבחר ע 81לגילאי  8ו 8מהמדורגים 

 83ומשחקי הדרוג לגלאי  81אליפות ישראל לגלאי 
 .83במידה ויצורף שחקן רביעי ממליץ המאמן לצרף שחקן מגילאי 

 .ו לועדה המקצועיתהיו חילופי דברים וכשנגיע לגשר יגיש המאמן את המלצת
 .משחקי מבחן לפחות לכל נבחרות הנוער והקדטים 8המאמן מבקש 

 
 מציג את תכנית עבודתו לקראת אליפות העולם  - איסק אברמוב

 . לשמור על מקומנו בדרג ב -המטרה
לאור הזמן הקצר להכנות הוא יבחר את השחקנים לאור ההכרה שלו את הספורטאים בעת התחרויות 

 .הבין לאומיות
 .שחקן רביעי יקבע לאחר מבחניםי המאמן "שחקנים יבחרו ע 3שחקנים  4הנבחרת תורכב מ

ביום  לקחת חלק בשני משחקי דרוג ובכל אימוני הנבחרת שנכון להיום התקיימו מחויביםשחקני הסגל 
 .ראשון ויעברו לימי שישי

 ל"ומשחקי מבחן בחו אימוןאיסק יגיש את הצעתו למחנה 
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  החלטות

 
 מאמני הנבחרות יקבעו את הרכב הנבחרת. 8
ל ועומדים ברמה מקצועית מתאימה    "שחקנים  בעלי אזרחות ישראלית המשחקים באופן קבוע בחו.8

  י המאמנים    "רשאים להיות מוזמנים לנבחרת ע
במידה ועולה חדש מגיע לארץ ורמתו המקצועית מתאימה הדלת פתוחה לפניו להצטרף לנבחרת . 3

 . הנבחרות מאמניי "באם יוזמן ע
 .יש לסגור את משחקי המבחן לכל הנבחרות. 4
 .שחקנים גברים מאמן וראש משלחת 4לאליפות העולם יצאו . 1

נקו  המאמן הנוסף 'קרבצ רינהמ, ניב שרוןי,לאליפות אירופה לנוער וקדטים יצאו שלושה מאמנים 
 .י הועדה המקצועית בשיתוף המאמנים"יבחר ע

 . י שני המאמנים"אימוני נבחרות הנוער והקדטים בנים בנות יתקיימו ביחד ע. 6
  
 

   .(רישום שמי)אורי יבדוק עם אבי סגל מועד אחרון להרשמה לאליפות עולם 
 
 
 
 

 פ"אורי חרל: רשם                                                                                                              
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