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פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מספר 8-41מיום  41נובמבר1041
נוכחים :יוסי רוזנבלט ,דודיק אלטרץ ,דרור פולק  ,איתן וידר
חסרים ,:אסף פרי ,איציק כהן.
מוזמן נוסף :יניב שרון .

ושימי טננבאום.

 .1פרוטוקול  – 7-41אושר.
 .2גומיות "קוצים" לא חוקיות
הוחלט שבמשחקי ליגות העל ,יישלחו למשחקים שופטים בינלאומיים .מכיוון שאין היום שום
מכשיר לבדיקת חיכך הגומי ,אין לפסול מחבט בשל החשש של גומי עם חיכוך נמוך .דודיק
אלטרץ יבדוק כיצד הנושא מטופל בתחרויות בינלאומיות וימליץ על דרך הפעולה.
 .3מרכזי אימון איזוריים.
יניב שרון סקר את פעילותו בשלוש המחוזות והמליץ על שמות המועמדים להיכלל במרכזים.
המועמדים הם שחקנים בשנתונים  .5002-5005לצפון נבחרו  ,31למרכז 33-ומהדרום .7
האימונים בשלב ראשון יתקיימו פעם בשבוע .לאחר פעילות של  1חודשים יוחלט אם יש טעם
להגביר לשני אימונים שבועיים.
מיקום האימונים :דרום – באר שבע ,צפון – חיפה ,כרמיאל וגליל ( בהדרכת אותו המאמן
שייקבע ) .מרכז – מחכים לתשובה בקשר לזמינות האולם בלוד.
המרכזים יחלו לפעול בשנת  . 5032בתקופה שישהו נבחרות הנוער והקדטים התחרות בין
לאומית ,יוזמנו חובטי המרכזים לאימון עם המאמן הסיני .הודעה על כך תפורסם באתר.
 .1מחנה אימון משותף לנבחרות הקדטים והנוער :
נקבע כי ב  7.35יערך מחנה אימון לקדטים והקדטיות עם צוות מאמני הנוער והמאמן הסיני.
ב  2.35יערך מחנה אימון לנוער ונערות במתכונת דומה.
הודעה תצא לאתר האיגוד.
 .5המאמן הסיני :
נקבע כי ב  7.35יערך מחנה אימון לקדטים והקדטיות עם צוות מאמני הנוער והמאמן הסיני.
ב  2.35יערך מחנה אימון לנוער ונערות במתכונת דומה.
תכנית פעילות עבור המאמן הסיני תקבע סופית ותובא לידיעת עומר גנדלר שיהיה ה"חונך" שלו
ורוב הזמן יהיה שותף לאימונים איתו .בסופי השבוע ישהה המאמן אצל אגודות שיהיו מעונינות בכך.
בינתיים הביעו רצון לאירוח קבוצות לוד,גבעתיים ,כרמיאל ,גליל עליון וירושלים.
נקבע גם שבתאריך  31.35.31תתקיים בוינגייט השתלמות העשרה מקצועית למאמנים .הדרכה
עיונית והדגמות שיטות חדישות של אימון ע"י המאמן הסיני.
 .1פרוייקט :1010
יניב שרון ימליץ על רשימה של ספורטים צעירים עם כשרון וסיכוי להישגים בינלאומיים  .הכוונה
לסייע לספורטאים "מסומנים" להגיע לאולימפיאדה בשנת .5050

הרשימה יכולה להשתנות בתחילת כל שנה.
אין הכרח שהשמות יורכבו ע"פ משחקי הדרוג .המנהל המקצועי יביא את השמות לישיבה הבאה
והנושא יעלה לדיון לקבלת אישור.
כיום השמות הקיימים  :מתן סימון,אביב בן ארי וחני פלדמן.
 . 7טופ טים:
נבחרת הקדטיות יוצאת לתחרות בסן פטרסבורג .זוהי נבחרת גדולה מורכבת מקדטים/יות ונערים/ות.
למשלחת יצאו איזי ,מרינה ואינגה .ראש המשלחת  :איציק כהן.

רשם :יוסי רוזנבלט
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