פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מס'  3-15מיום  11.3.15שנערכה במשרד האיגוד
נוכחים חברי הוועדה :דודיק אלטרץ ,דרור פולק ,לירון כרמל.
הוזמנו כאורחים :יניב שרון ,איציק אברמוביץ'
התנצלו :יוסי רוזנבלט ,שימי טננבוים (חולה) ,איתן וידר
הנושאים לדיון:
א .ספורטאי העלית  -ניקול טרוסמן וטל ישראלי
ב .אליפות ישראל
ג .תחרויות הדירוג
ד .מחנה אימון של מרכזי המצוינות והתאחדות בתי הספר
ה .שונות

א .ספורטאי העלית ניקול טרוסמן ושחקן המיני קדטים טל ישראל
לאחרונה הגיעו לאיגוד בקשות בדבר סיוע בהחזר הוצאות לשני הספורטאים הנ"ל.
בספורטאים מוכשרים והנציגים הבכירים ביותר שיש כיום לענף .הבקשות היו טלפוניות
דרך המאמנים/הורים שלהם סרגיי טרוסמן ואדי ישראלי.
ניקול מתאמנת כמקצוענית בדיסלדורף ,שבגרמניה וטל נחשב לאחד מ"התקוות"
האירופאיות ומהבולטים בגילו באירופה (רק השבוע זכה במקום שלישי בתחרות קשה
באיטליה כשהוא מפסיד  3:2למדורג  2באירופה בשלב חצי הגמר).
הוועדה ממליצה לתת לשניים סיוע ,ככל שניתן ,בכל הקשור להחזר עלויות לצורך
השתתפות בתחרויות.
סוכם :חבר הוועדה ,שימי טננבוים ביחד עם המנהל המקצועי ,יניב שרון ,ירכזו את
הבקשות אל מול סרגיי טרוסמן (מאמנה האישי של ניקול) ואל מול אדי ישראלי (אביו של
טל) ומאמן האגודה של טל (גנדי סרף)  ,על מנת לקבוע הן את התוכנית המקצועית לשנה
הקרובה והן לשנים הבאות .במסגרת זו ייקבעו בעדיפות ראשונה  -מתן סיוע להחזר
הוצאות ל"תחרויות מטרה" ,בעדיפות שנייה  -סיוע לשתי תחרויות הכנה לאותה "תחרות
מטרה" ובעדיפות שלישית  2-3תחרויות שמטרתן צבירת ניקוד בינלאומי.
כמו כן ,תיקבע ,ככל שניתן ,תוכנית למחנות אימון לרבות בינלאומיים.

לאחר גיבוש התוכנית המקצועית ,שימי ויניב יציגו אותה בפני הוועדה המקצועית ועם
אישורה היא תוצג להנהלת האיגוד.
הוועדה ממליצה כי יש "לצבוע" תקציב מיוחד בנפרד לכל אחד מהספורטאים הללו.
עוד בהקשר של ניקול " -המשחקים האירופאים" יצוין כי ניקול הינה מוגדרת כמחליפה
ראשונה למשחקים האירופאים ,אירוע השיא באירופה השנה .לפניה מדורגת מאמנת
הנבחרת ,מרינה קרבצ'נקו .הוועדה ממליצה כי האיגוד יודיע במיידי להתאחדות
האירופאית ,כי מרינה מוותרת על מקומה בטורניר וכך ניקול תוכל לקבל כרטיס
כניסה לתחרות.
במידה ותקבל הזמנה לשחק ,מאמנה האישי ייצא איתה למשחקים .המימון יהיה ע"י
ההתאחדות האירופאית.
ב .אליפות ישראל  -דודיק סקר בקצרה את הצפוי באליפות ישראל עפ"י נתונים שמסר לו
דני מיכאלי ,שמונה לעמוד בראש ארגון התחרות.
נרשמו כ 475 -שחקנים .מרבית ההגרלות נערכו באופן ממוחשב בעזרת תוכנת הדירוג.
בשל אילוצים של האולם (קיצור שעות הזמינות של האולם).
נערכו מספר שינויים מהתוכנית המקורית ולהלן השינויים העיקריים:
.1הגמרים יתקיימו ב7.4.15 -
 .2בקטגוריות בהן יתקיימו מוקדמות ,השלב הבא יהיה טבלה של  32השחקנים הטובים
שיתחרו בשיטת הנוקאאוט .בכל אופן התקיימו כבר הגרלות לשלב הנוקאאוט ,כלומר
ידוע כבר ,נניח שחקן שהעפיל לטבלה הראשית מבית  Xישחק במקום  Yבטבלה
הראשית  -זאת על מנת לא להתעסק עם הגרלות נוספות בשלב התחרות עצמה.
 .3גמר גילאי  13יתקיים ב , 5.4.15-זאת על מנת לאפשר לטל ישראלי להשתתף במחנה
אימון אליו הוזמן ע"י ההתאחדות האירופאית
הוועדה ממליצה שוב ,לנסות ולהימנע מעריכת אליפות ישראל בתקופת חוה"מ ,אלא בימי
החופש מבתי הספר שלפני תחילת החג.
ג .מחנות מצוינות  -יניב שרון הזמין את השחקנים למחנה האימונים הקרוב עפ"י
המבחנים שערך בתחילת העונה .יניב ציין גם שישנם מספר שחקנים שהינם מחויבים
להשתתף ,היות והם משויכים למרכזי המצוינות.
במחנה ישתתפו  24שחקנים בסה"כ .המחנה נערך בשיתוף ועזרה של התאחדות בתי
הספר .ההשתתפות במחנה כרוכה במימון עצמי של השחקנים.
הוועדה מבקשת לקבוע בעתיד מיהם המאמנים שיעבירו את המחנה .בהקשר זה תינתן

עדיפות למאמנים שעובדים בשטח עם ילדים באגודות "וחיים את השטח" ביומיום.
למחנה הנוכחי בפסח נקבעו בנצי בלנק ויעקב בלגובסקי.
ד .תחרויות הדירוג -
נידונה שיטת התחרויות  -עלתה שאלה האם יש מקום לשנות את שיטת המשחקים
ולחזור לשיטה הישנה של שני בתים בני  6שחקנים בכל בית ואז הצלבות ,או להמשיך
ולהישאר עם השיטה הקיימת כיום.
רעיון נוסף היה ליצור  3דרגים שבהם בכל דרג יהיו בכל תחרות מקסימום  12שחקנים
ובשום מקרה לא יותר .הדרג הרביעי יורכב מכל יתר השחקנים שיירצו להשתתף.
מטרת תחרות הדירוג הרביעית שתתקיים במאי תהיה להוביל למצב שבתחילת העונה
הבאה ,כבר יהיו ברורים  12השחקנים בכל דרג.
הוחלט לזמן את מנהל התחרויות לפגישה מיוחדת ולשמוע את דעתו לאור ניסיונו
בשנתיים האחרונות ולגבש החלטות בעניין.
כמו כן ,לאותה פגישה יזומן גם דוד אלבז ,מנהל תוכנת הדירוג ,על מנת לדון עימו
בהתאמות שיש לבצע בתוכנה ,כך שתשקף יותר את הדירוג האמיתי של השחקנים.
הוועדה ממליצה להנהלה למנות חברי "ועדת חריגים לנושא תחרויות דירוג"  -ועדה
כנ"ל פעלה בעבר בהצלחה רבה .מטרת הוועדה לבחון בקשות חריגות הקשורות
בהשתתפות שחקנים ,היעדרות מוצדקת/לא מוצדקת מהמשחקים וכדומה.
הוועדה המקצועית ממליצה כי לוועדה זו ימונו דרור פולק ,דני מיכאלי ואסף פרי.
ה .שונות  -דרור פולק ציין כי קיבל לאחרונה פנייה מפיליפ סייב ,שחקן נבחרת
בלגיה לשעבר ואחיו של ז'ן מישל האגדי .פיליפ מכהן כיום כמעין יזם מטעם ה ITTF
בפרויקטים שונים.
ההצעה הייתה לבחון אפשרות לקיים את סבב  ITTF LEGENDSבישראל  -טורניר בו
ישתתפו אגדות טניס שולחן כדוגמת ולדנר ,פרסון ,גטיין ועוד רבים וטובים אחרים.
הוועדה רואה בזה הזדמנות טובה להרים את קרנו של הענף ומבקשת מדרור להמשיך
ולקדם את הרעיון ולדווח על ההתפתחויות.

רשם :דודיק אלטרץ

