
 5105,פברואר5

 במשרדי האיגודשהתקיימה  1.2.4.פרוטוקול ועדה מקצועית מיום 

ר"יומ"מ–דודיקאלטרץ:נוכחיםחבריהוועדה
דרורפולק
לירוןכרמל
שימיטננבוים


ומיכאלגורביץיוסירוזנבלט,איתןוידר:התנצלו


 מאמןנבחרתישראלחידושהעסקהכמיועדל–איסקאברמוב:מוזמנים

:נושאים לדיון

קביעתקריטריוניםלבחירתשחקניםלתחרויותבינלאומיות.0
הגדרותתפקידשלמנהלמקצועילאיגוד.5
נושאיםהקשוריםבאליפותישראל.3
שונות.4

 

 לבחירת שחקנים לתחרויות בינלאומיות קביעת קריטריונים  .2

 
.לבכלהקטגוריות"הוועדהדנהבקביעתנוהללבחירתשחקניםלתחרויותבחו

:כמפורטלהלן,יתקיים,כיהליךבחירתהשחקניםקבעההוועדה


 המחשה לצורך של דוגמא מובאת לנבחרתההליך שחקנים לבחירת מתייחס
.בוגרים


 :שחקנים 4בתחרויות בהן ייצאו 

-2שחקן מספר  המדורג 0שחקן הארצי הדירוג"עפ)בדירוג תוכנת (י
.מקומוישורין–כחודשייםלפניהתחרותהמיועדת


.שלמאמןהנבחרתלבחירתוהבלעדיתשחקןזהיהיהנתון-1שחקן מספר 

 
מוךלמועדהרישוםהסופישתתקייםבסייבחרבתחרותמבחן-3שחקן מספר 

הבינלאומי המיועדתלתחרות ת ל. זו עתחרות שייבחרו השחקנים י"יוזמנו
בלבד כמות.המאמן ואת התחרות שיטת את לקבוע המאמן בסמכות

.שחקנים3בתחרותיהיוחייביםלהיותלפחות.השחקניםשיוזמנו

 
נוער-4שחקן מספר  שחקן 0המדורג הארצי הדירוג"עפ)בדירוג תוכנת (י

המיועדת התחרות לפני כחודשיים בין מדורג הנער שאותו 01ובתנאי
.השחקניםהראשוניםבארץבקטגורייתהבוגרים










 :שחקנים .בתחרויות בינלאומיות בהן ייצאו 
כחודשיים(יתוכנתהדירוג"עפ)המדורגיםראשוניםבדירוגהארצי5ו0שחקן

יתרהשחקניםייבחרובאותוהליך.מקומםישוריין–לפניהתחרותהמיועדת
.פישפורטלעילכ


יודגש כי הוועדה קבעה כי שחקן שאמור לייצג את הנבחרת בתחרות 
מנהל כלמלא תפקיד של מאמן אחת הנבחרות או  לא יוכלכשחקן בינלאומית 

 .מקצועי


בפני הוצג הקריטריון אברמוב, איסק את, שהביע המיועד הנבחרת מאמן
.הסכמתולקריטריוןשנקבע

כיבכוונתהאיגודלהתחילולהעסיקוכמאמן,יאיסקציינההוועדהבפנ,בנוסף
.שעות3-אשריעביראימוןשבועישאורכוכ




איסקצייןכיעדלסוףחודשזהצריךלהעביררשימהשמיתשלהמשתתפים
.באליפותהעולםהקרובהשתיערךבסין


בכוונתו כי ציין כן לכך, אתהאישור שיקבל ולאחר לקייםאימוני, להתחיל

.בוינגייט'בחרתאחתלשבועבימיונ


.51.5.05לבתיאוםעםאיסקתחרותהקריטריוןנקבעה


 הגדרת תפקידו של מנהל מקצועי לאיגוד .1


.קצועילכלהפעילותבאיגודהוועדהסבורהכיישלמנותמנהלמ
הוועדה חבר התפקיד, לביצוע חיוניות שהינן נקודות הציג פולק דרור הוועדה.

תפתחאתהנקודותהללווכןתתייחסבהגדרתהתפקידגםלחומרנוסףשנמסרלה
.יוסירוזנבלט,רהאיגוד"מיו"ימ"ע

טיוטהשלהגדרותהתפקידשלהמנהלהמקצועיתוצגלחבריהוועדהתוךכשבוע
.ימים



 הקשורים באליפות ישראלנושאים  .3

 

  -נשים ' השתתפות השחקנית ילנה אגרונוב מרחובות בדרג א .א
מאמנהשלהשחקנית אוסטרובסקי, ויטלי פנהבכתבלאיגודבבקשהלאשר,

 אאת דרג ישראל באליפות 'השתתפותה לצבא. התגייסה ילנה כי ציין הוא
נעדרהמתחרוי כחודשייםועלכן ותהדירוגועברהטירונותצבאיתלפני בכל.

אופן מדורגת, היא וכיום לבוגרים הלאומית בליגה לשחק החלה לאחרונה
.במקוםהעשירי

במידה ותירשם לשתי ', לאשר את השתתפותה בדרג א ץמליתהוועדה 
 .'תחרויות הדרוג  לנשים ותעלה לדרג א



 אישור השתתפותו בשכר באליפות ישראל –דוד אלבז  .ב
אלבז דוד כי ממליצה ישראלהוועדה אליפות של התחרות בימי נוכח יהיה

בתמורהיקבלשכרשלשופטלכל.אתתוצאותהמשחקים"אוןליין"ויעדכן
.יוםבויהיהנוכח



 פ"אורי חרל .ג
ר"נבחרלאחרונהלשמשכיו,פששימשכמנהלהארגונישלהתחרות"אוריחרל

איגודהסייףועלכללאיוכללמלאאתהתפקיד מזכהוועדהממליצה. ל"כי
.צדהארגוניכלהקשורלפב"האיגודימלאאתמקומושלחרל



 שונות .4


במחנה ( גרמניה)החזר הוצאות לניקול טרוסמן בעבור השתתפותה עם קבוצתה  .א
 אימונים בצרפת

יו"מ של"מ האישי מאמנה בבקשת לדון המקצועית מהוועדה ביקש האיגוד ר
.תהבמחנהאימוניםשנערךבצרפתלהחזרהוצאותהשתתפו,סרגייטרוסמן,ניקול

 .יורו511עד–רכבתהההוצאותהינןבגיןהשתתפותבאימוניםועלות


ישלאשראזי,הוועדההחליטהכיאםהמחנההופיעבתוכניתהמקצועיתשלניקול
אין,ללאהופיעבתוכניתהמקצועית"במידהוהנ(.יורו511עד)אתהוצאותהמחנה

.מקוםלשאתבהוצאות


 ל"ת בחווסיוע ברישום שחקנים לתחרוי .ב
בכלנושא,בהתנדבות,הביעאתנכונותולסייע(אבאשלהשחקןמתן)סירילסימון

 .לבנושאזה"לובכךלעזורלמזכ"שלרישוםשחקניםלתחרויותבחו
ליבצעאתהרישוםרקלאחר"הנ.הוועדהממליצהלהיעזרבסיריללמשימותאלו

לבצ האישור את ממזכשקיבל ותחרות תחרות לכל רישום וכמובן"ע האיגוד ל
 .ל"יעביראתהחומרלחתימתהאיגודבטרםשליחתולגורמיםהרלוונטייםבחו

 




 


 דודיק אלטרץ: רשם      
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