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 21:30, בזום /04/202108 –פרוטוקול ועדה מקצועית 

 
 

 יניב שרון. טרץ, צחי פרום, דרור פולק,בינוביץ, דודיק אלנוכחים: שלמה אברמוביץ, לירון כרמל, פבל ליסובצב, שמעון ר
 טל וינרמוזמן: 

 

 

 

נהלים אלו למסמך לאישור  ריכזהשחקנים, וצחי פרום  בויותחוינהלות שחקני נבחרות. הועדה דנה במ להת החניות .1

 הנהלים אושרו על ידי הועדה ומצורפים להנהלה לאישורה.  הועדה והנהלה ליישום עתידי.

ת בהכנות  אקדמיה ותכנון לאופציות השונוסקר את פעילות הינוביץ רב שמעון  –דיווח מקצועי ותכנון עתידי   .2

  –מונים בחו''ל ולי. הועדה המליצה שבמידה ולא יתאפשרו מחנות אירה להתקיים בסוף ילאליפות אירופה שאמו

נגייט  שמעון יזמין לאימונים בוי יה.את השחקנים של נבחרות העתודה ובוגרים להכנת הילדים בצורה ראולשתף 

 מועמדים שבשלב זה מתאמנים מחוץ לוינגייט. 

  –במתכונת מצומצמת  ותאיזורי חידוש הפעילות בנבחרות דנה וממליצה על  הועדה  –יזוריות חידוש נבחרות א .3

 . בלבדלמצטיינים 

   :ממליצההועדה  –אליפות ישראל  .4

 + בית גמר. על קיום מוקדמות  •

)אחת   ריותשחק בעד שתי קטגות המקומות הראשונים בארץ בגילו יכול להמדורג באחד מארבע שחקן  •

שאר השחקנים יוכלו לשחק   ועבר מוקדמות(.+ בוגרים )במידה    ת יותר(בוגר אחת+ קטגוריית אם שלו 

 )ברוב קולות(  בקטגוריה אחת בלבד ובנוסף במידה ועומדים בקריטריונים בקטגוריית הבוגרים.

 ביולי.  2-9 – נטטיבייםהתאריכים הט •

לכמות  לב בקטגוריית דירוג שלו בהתאם להשתיוכל  –אשר לא עבר מוקדמות  בוגריםג'  \שחקן דרג ב'  •

משחקי דרג ב' וג'  . נקודות 800 –מינימום ניקוד להשתתפות במוקדמות לדרג א' הנקודות האישיות שלו. )

יום לדרג ב', ושאר  שיתייצבו באותו הבכירים  חקניםש 24וקה תתבצע לפי יתקיימו ביום נפרד והחל 

 השחקנים לדרג ג'(

5. WTT  אחראי על אמירויות. שלמה י התחרות כולל פניה לעל מחנה אימונים בינלאומי לפנ ממליצההועדה   –לנוער

 מכתב עם פבל. ניסוח ה

תחרויות במתכונת גביע   ם בשלב זה לקיים יציל ימים וריבוי הליגות. ממליש מגבלה שכרגע   –תחרויות אישיות  .6

 . (12\12\12השגריר )

 

 

 פבל\רשם: שלמה


