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 1102425190מיום  41-5' מסעדה מקצועית ופרוטוקול ו
       

 .עדי סידלר, איתן וידר, מיכאל גורביץ :משתתפים
 .יימןמנדל נ, באוםרוזנ עדי: חסרים

 
 : ניקול טרוסמן .1

ועדה מקצועית ממליצה לתת לניקול שחרור : ף גרמניהרלדוהזמנתה לאגודה בדיס .א
שאין היא יכולה לשחק עבור , להכניס סעיף לקבוצה ספציפית זאת אך, בינלאומי 

 .נבחרת כלשהי פרט לישראל
להשאיר החלטה זאת פתוחה למשך : ועדה ממליצה לגבי הנסיעה של ניקול לסיןהו .ב

 . ל"כשבוע עד שהיא תחזור מחו

 

 לאליפות אירופה מיני מיני קדטים בצרפת בחודש אוגוסטאנו ממליצים לעשות רישום  .2
 . ולעשות רישום ראשוני עד סוף חודש זה 2112

 :  מומלצים שני שחקנים שעומדים בקריטריונים של האליפות
 לוד - טל ישראל. 1
 נתניה - ויטל קרלין. 2
 

יווח ולתת ד, על הפנימייה 2113-2112ועדה מבקשת מצקה רז לתת סיכום פעילות לשנת  .3
 .2112-2112גם על קבלת שחקנים חדשים לפנימייה לעונת 

 :נבחרות ישראל .2

 .י מיני קדטים פעם בשבוע בוינגייטמינ .א

 .פעם בשבועיים - 12בנות עד גיל  .ב

. 12שחקנים בכל מחוז עד גיל  12עד  12 -דרום/מרכז/צפון: נבחרות מחוזיות .ג
פעם : מלצהה,  נבחרת הצפוןמיקום האימונים ב. אימון פעם אחת בשבוע

נבחרת . פעם ברעננה ופעם בשוהם: נבחרת המרכז. בכרמיאל ופעם בגליל תחתון
 .שבע-פעם באשדוד ופעם בבאר :הדרום

מאמן ראשי הוא המאמן , אחת לחודש במכון וינגייט שישי שבת מחנה אימונים
 .  י מחוזותמאמנ+ הלאומי 

 מאמני מחוזות ומאמנים לאומיים יבחרו על ידי מכרז. 
 

 :2112-2112המלצות לאליפות ישראל  .2

 .תתקיים במרכז הארץ .א

 .שחקנים 22-יהיו מוקדמות בגילאים בהם ירשמו יותר מ .ב

 .חודשים לפני אליפות ישראל כשלושהרישום יתקיים עד  .ג

 .דרום/מרכז/צפון: המוקדמות יחולקו למחוזות .ד

 !כיומיים בלבד האליפות תתקיים במשך  .ה

זאת לפי אליפות + )21קטגוריות מגילאים של מצמצמים , בוגרים' מורידים דרג ג .ו
 (.ישראל האחרונה



_______________________________________________________________________ 

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 

 

 :תחרויות רנקליסט .6
 .יתקיימו השנה שלושה סבבי דירוג בלבד

 בסוכות. 1: שניים לפני אליפות ישראל
 בחנוכה. 2                                             

 .ושלישית לאחר אליפות ישראל 
 

ראש משלחת + אליפות אירופה בקיץ שלושה מאמנים ועדה מקצועית ממליצה להוציא ל .7
מומלץ דני בלנרו ראש . )בגלל שיש אחריות גדולה צריך מישהו אחראי, שהוא גם מאמן

 (משלחת

 :קריטריונים לשחקני נבחרת ישראל .8

 קדטים .א

 נוער .ב

 בוגרים .ג
 

 .מכרזים למאמני נבחרות ישראל יתקיימו לאחר אליפות אירופה .9
 
 
 

 מיכאל גורביץ: רשם
 
 

 
 


