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לכבוד
ז'ק כהן
מזכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ועדה מקצועית 1.4.15
נכחו בישיבה :אריק קוקס ,ז'ק כהן ,רפי גרודצקי ,אנטולי שפראן ורוגל נחום
מרתון רוטרדם:
 מוגאס טסאמה יצא לתחרות יחד עם מאמנו אלמיו פלורו על מנת לקבוע את הקריטריון לאליות
העולם בבייג'ין  2:18.00שעות
 איגוד האתלטיקה יממן את הטיסה והשהות של שינהם
 אמנון גור ייצא במימון העמותה – אורן השרון
דיווח על ספורטאים אולימפים/בכירים (רוגל):
 אנה קנייזייבה ויוחאי הלוי
 oיצאו למחנה אימון בדרא"פ יחד עם מאמנם אלכס מרמן
 oהמחנה מתקיים בעיר  Potchefstroomכשעה וחצי מיוהנסבורג
 oמשך המחנה – 17.4.15 – 27.3.15
 דונלד סנפוררד
 oיצא למחנה אימון בארה"ב יחד עם מאמנו האמריקאי וקבוצת רצי  400מ'
 oמשך המחנה – 22.4.15 – 30.3.15
 אולגה לנסקי:
 oיצאה עם אירנה לנסקי למחנה אימון ברוסיה
 oמשך המחנה 24.4.15 – 20.3.15
 מרגריטה דורוז'ון
 oנמצאת במחנה אימון ברוסי עם מאמנה
 oמשך המחנה 22.4.15 – 26.3.15
 מעיין שחף
 oמבקשת לצאת למחנה אימון עם אלברט פונגין ברוסיה – הסכם הכנות אולימפי
 oאלכסנדרה לוקשין מבקשת להצטרף למחנה זה – מימון ע"י פרויקט אתנה
 דניאל פרנקל
 oנמצאת במחנה אימון בארה"ב במסגרת הסכם הכנות אולימפי – סיוע של + $3000
כרטיס טיסה
 לב סקוריש
 oנמצא במחנה אימון בפורמיה יחד עם המאמנת אנסטסיה קרופסקייה במסגרת פרויקט
מצוינות
 oמשך המחנה – 14.4.15 – 29.3.15
 צור ליברמן
 oנמצא במחנה אימון בפורטוגל יחד עם מאמניו מולי מלכא ופאבל גוייכמן
 oבמסגרת פרויקט מצויינות ופרוייקט 2020
 oמשך המחנה 20.4.15 – 5.4.15
 דימה קרויטר וניקי פאלי – מתאמנים בארץ
דניאל בוטייל:
 יש ליצור תחרויות הזמנה לדניאל בוטייל על מנת שיוכל להתמודד עם הקריטריון לאליפות
אירופה עד גיל 22
 כמעט כל התחרויות נופלות בשבת
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אושר לקיים תחרות הזמנה במסגרת אליפות ישראל בקרב רב

ג'מבר מלקאם:
 מקום שלישי במרתון טבריה
 התקבלה בקשת סיוע למימון נסיעתו למחנה אימון באתיופיה
 אושר מימון כרטיס טיסה
יוסף ימהרן ווובה בריהון:
 נמצאים במחנה אימון באתיופה
 מתכוננים למרתון פראג שיתקיים באמצע מאי
אליפות ישראל ב 10,000 -מ'
 בעקבות פנייתו של אמנון גור להבאת מושכים באחריותו של אריק לוודא את שמותיהם ובדוק את
מהימנותם בIAAF -
 מאשרים הבאת שני מושכים לתומאות של  27:45ו 28-נמוך
 יש דרישה של  ₪ 1,500מצד המושך – מאושר לשלם במידה וירוץ  27:59.00ויעמוד במשימה
לשמה הוא יובא
 האיגוד יממן את המושכים רק לטובת אליפות ישראל ב 10,000 -מ'
אליפות בינארצית לנוער ברומניה
להלן רשימת הספורטאים
נערים:
שם
מקצוע
 100מ'

תוצאה 2015

שיא אישי

 200מ'
 400מ'

ערן סיבוני

 22.25שנ'

 22.11שנ'

 110מ' מש'
 400מ' מש'
 1,500מ'
 3,000מ'
גובה
רוחק
משולשת
ברזל
דיסקוס
פטיש
כידון
 100X4מ'

אדוארד פלוטניקוב
אדם יעקבי
דוד טאייצ'או
שמואל אבוהאיי
דניס גולדובסקי
גל סיני
גל סיני
רומן דובוביצקי
שיר אדר
דוד קוטליארקר
אור כתב
ערן סיבוני – בטוח
דניאל שקלאר – בטוח
נדב הדס – בטוח

 15.19שנ'

 15.19שנ'
 56.77שנ'
 3:57.08דק'
 8:45.65דק'
 1.86מ'
 6.93מ'
 15.35מ'
 16.08מ'
 46.04מ'
 48.60מ'
 56.85מ'
 11.16שנ'
 11.05שנ'
 10.97שנ'

הערות
ייקבע סופית מתוך חמישיית
השליחים סמוך למועד
התחרות
תתקיים תחרות מבחן במהלך
אליפות ישראל בקרב רב ב-
13.4.15

 4:09.23דק'
 8:45.65דק'
 1.80מ'
 6.93מ'
 16.08מ'
 46.04מ'
 48.60מ'
 56.85מ'
 11.14שנ'
 11.16שנ'
 11.22שנ'
 11.25שנ'
 11.29שנ'
 11.34שנ'

 11.12שנ'
 11.16שנ'
 11.19שנ'

 8:44.47ב 3,000 -מ' ב2015-

 2הנוספים להשלמת
החמישייה ייבחרו (מתוך
הרשימה למטה) לאחר אימון
מסכם בתאריך 6.4.15
אדוארד פלוטניקוב
ג'ייק ראמוס
נזאר פארו
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נערות:
מקצוע
 100מ'
 200מ'
 400מ'
 100מ' מש'
 400מ' מש'
 1,500מ'
 3,000מ'
גובה
רוחק
משולשת
ברזל
דיסקוס
פטיש
כידון
 100X4מ'

שם
דיאנה וייסמן
נועה ברליאה

תוצאה 2015
 12.12שנ'
 12.38שנ'

שיא אישי
 12.12שנ'
 12.38שנ'

דיאנה וייסמן
נועה מאור
שרון קריכלי
רוזפין בואדו
מיה להיס
נעם רייך
אדווה כהן
ירדן דליהו
עדן פינקלשטיין
פז פרץ
דניאל קרמר
אסטל ולאנו
אליונה וולודין
נועה מאור
דיאנה וייסמן – בטוחה
נועה ברליאה – בטוחה
נועה מאור – בטוחה

 25.11שנ'
 25.94שנ'
 1:01.32דק'
 15.26שנ'

 25.04שנ'
 25.94שנ'
 59.77שנ'
 15.26שנ'

 5:01.40דק'
 10:05.74שנ'
 1.71מ'
 5.47מ'

 4:54.88דק'
 10:05.74שנ'
 1.71מ'
 5.47מ'
 11.57מ'
 11.60מ'
 40.08מ'
 48.83מ'
 28.90מ'
 12.12שנ'
 12.38שנ'
 12.47שנ'

 12.72שנ'
 12.82שנ'
 12.84שנ'

 12.72שנ'
 12.82שנ'
 12.84שנ'

 11.60מ'
 40.08מ'
 48.83מ'
 28.90מ'
 12.12שנ'
 12.38שנ'
 12.47שנ'

הערות
ייקבע סופית מתוך
חמישיית השליחים סמוך
למועד התחרות

 2הנוספות ייבחרו (מתוך
הרשימה למטה) לאחר
אימון מסכם בתאריך
6.4.15
דניאל פולסטר
עדן דורי
שיר מור

הערות:
 על פי לוח הזמנים האחרון שהתקבל במשרדי האיגוד לא מופיע מקצוע הקפיצה במוט ,לא
לנערים ולא לנערות.
 באחריות ז'ק לוודא מול המארגנים אם המידע אכן נכון.
 במידה ויתווסף מקצוע זה אנו נודיע מיהם האתלטים שיתווספו לנבחרת

בברכה,
רוגל נחום
מנהל מקצועי

