 22באפריל 2016
א15.16.
לכבוד
מנהלי אגודות
שלום רב,

הנדון :נבחרת ישראל לתחרות בינארצית לנוער ,קפריסין 2016
נבחרת ישראל לנוער ,תצא כמתוכנן ,לתחרות הבינארצית לנוער שתתקיים בניקוסיה ,קפריסין ,ב.7.5.2016-
בתחרות זו ישתתפו המדינות הבאות :קפריסין ,רומניה ,אוקראינה וישראל.
כל מדינה תעמיד אתלט אחד למקצוע.
הנבחרת תצא ביום  5.5.2016ותחזור ארצה ביום 8.5.2016
להלן הרכב המשלחת:
נערות
מקצוע
נוער
דיאנה ויסמן
100
נדב הדס
גל קדמון  /דיאנה ויסמן
200
ערן סיבוני  /גל ארד
גל קדמון
400
גל ארד  /ערן סיבוני
סיוון אורבך
1500
*
נעם רייך
3000
טדסה גטהון
 100/110משוכות רוזפין בואדו
איתמר פיילר
מיה להיס
 400משוכות
אדם יעקובי
דינה מז'ידוב
גובה
דניאל סימיצ'נקו
נועה טולדו
מוט
דניס גולדובסקי
אמינה מסעוד
רוחק
אריאל אטיאס
אסטל ולאנו
ברזל
אריאל אטיאס
אסטל ולאנו
דיסקוס
שיר אדר
אין פטיש נשים
פטיש
דוד קוטליארקר
נטע שליט
כידון
אור כתב
דיאנה ויסמן
נדב הדס
גל קדמון
ערן סיבוני
דניאל פולסטר
אריאל אטיאס
נועה מאור
גל ארד
קרינה ארטיוניאן
100*4
ג'ייק ראמוס
*רץ ה 1,500-ייקבע לאחר התחרות הבינאגודתית שתתקיים ב30.4.16-
לוועדה המקצועית הזכות לשנות את הרכב המשלחת על פי שיקוליה ולטובת הצלחת הנבחרת
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סגל הנהלה ומאמנים:
ראש משלחת
מנהלי משלחת
מנהל מקצועי
ספרינט ושליחים
ריצות משוכות
ריצות בינוניות
קפיצות
זריקות

– שלמה ראובן
– אורי ירון )נוער( ,עדנה בוקשטיין )נערות(
– רוגל נחום
– אירנה ויסמן ,קרלו רפאלי
 רפי גרודצקי– אהרון שבתייב
– דני וולפברג  /אלכס אברבוך
– דני וולפברג ,עידן שפירא

ביום שני  2/5/2016יתקיים תדרוך בטחוני בשעה  14:30בהדר יוסף.
כל אתלט מתבקש להביא עימו צילום דרכון ולוודא שהוא בתוקף לשנה.
לאחר התדרוך יישארו נבחרות השליחים לאימון שליחים בהדר יוסף.
אודה לך על עדכון האתלטים והמאמנים מאגודתך.

באם דרושים לך פרטים נוספים אשמח לעמוד לרשותך.

בברכה,

ז'ק כהן
מנכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
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