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 41041349מיום  41-3' מס פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית

 

 . פ"אורי חרל, איתן וידר, דרור פולק , זאב קראוס: משתתפים

 מנדל ניימן  :  התנצל

 

 .אושרמ - 4202/40221מיום  2' פרוטוקול הוועדה המקצועית מס

 

הפגישה עם המאמנים התקיימה לאחר שנחתם איתם הסכם עבודה כאשר לא העמדנו לפניהם את  - אורי

קיבלה את דרישתם , /812בישיבתה ביום , העקרונות  לבחירת  שחקני הנבחרות ולמעשה הוועדה

 .   שהמאמן קובע את שחקני הנבחרת

יבים להיות קריטריונים ברורים שעל פיהם חי, שלא בדומה לספורט הקבוצתי, בספורט האישי  - איתן

 .מקובל עליו שהשחקן הרביעי ייקבע לאחר מבחנים. המאמן בוחר את סגל שחקני הנבחרת

מה גם , אך לאחר קבלת ההחלטה יש לכבדה, עשינו טעות כאשר נתנו יד חופשית למאמנים - זאב

וכדי להשיג את המטרה ' ג בהישארות בדר -שהמאמן הציג את השחקנים לאור המטרה שהעמיד לפניו 

 .הוא ייצא לאליפות העולם עם השחקנים הוותיקים שעליהם הוא סומך

 . מצטרף לדעתו של זאב - דרור

 הוועדה מקבלת החלטה לקבוע קריטריונים ברורים לבחירת ספורטאי הנבחרות , לאור הדיון בנושא* 

 .וזאת לפני תחילת הקדנציה הבאה של מאמני הנבחרות   

 

לא מקובל עליי בחירת תחרות המבחן של נבחרת הגברים ברוסיה ומבקש שנקבל את הפרוספקט   - איתן

 .של התחרות

 

 .הייתה מצוינת ולכך תרמו השופטים ששפטו את כל  המשחקים 3האווירה בתחרות הדירוג סבב  - אורי

              .      3הוועדה רואה בחומרה את אי הופעתו של עמרי בין ארי למשחקי הדירוג סבב 

 

יש לדאוג ששחקני הקדטים ייקחו חלק . בנים בנות יוצאות למשחקים בפולין נבחרות הנוער והקדטים

נבחרות יש לצרף מאמן שלישי והמלצת הוועדה לצרף את  4במידה וייצאו . במשחקי היחידים גם בנוער

 . בנות ובנים, המאמן שיהיו לו את מירב השחקנים

 

כולל , עד המשחקים האולימפיים לנוער ניקול טרוסמןכנית המקצועית של בפני הוועדה הוצגה הת

י איסק כהן והוצגה בפני היחידה לספורט "התכנית נבנתה ע. המאמנים שילוו אותה בתחרויות השונות

 (.מצורף לפרוטוקול)י צקה ואורי "הישגי  ע

 . הוועד מאשרת את תכנית העבודה של ניקול

 

 

 

פ                                                                           "אורי חרל: רשם                                                                                                    
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