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   2022לשנת  2פרוטוקול ישיבה מס  

 18:00 בשעה 06/02/2022, זום ב הישיבה התקיימה 

 

שרלי  בוריס ויינר, ויקטוריה נחמקין, יור קוצ'ר, אלכסנדרה גלפר, דורון לויט, יוסי הררי,  : יו"ר  נוכחים

 אופלגר, מרטין קורן, גרצמן אלכס.

 .  פיטובי, יעל ברקצו איה וייט, מעייןמ :נעדרים

 ומר שנקר, ת: ויקטור גלז, אנטון קרופקין אורחים

   אירנה טל: רשמה 

 

 

 .2022לשנת  1ישור פרוטוקול מס' א .1

 אושר פה אחד

 

 

 .לאור אמות המידה החדשות של מינהל הספורט:  .2

 אישור השתתפות באליפויות ישראל ללא תנאים מוקדמים  .א

 תחרויות האיגוד מקטין את הסיכוי לזיוף. 2-, לכן השתתפות בתבהשתתפות בתחרויו  יוסי טוען לזיופים

 :ההצבע

 בעד דורון לויט, אלכס גרצמן. 

 .שרלי אופלגר, מרטין קורן, בוריס ויינר, ויקטוריה נחמקין, יור קוצ'ר, אלכסנדרה גלפרנגד: 

 אלכסנדרה גלפר מנע: נ 

 בלה ההחלטה לא התק

 

 

 תחרויות ענפיות ללא צורך  4-השתתפות ב 14ב. לאשר לספורטאים עד גיל  

 תחרויות של האיגוד, לשם דיווח למינהל הספורט. 2-בהשתתפות ב

 ם חייבים להיות רשומים באיגוד ספורטאי  .1

 לא חייבים להשתתף באליפות ישראל.   15 עד גיל  , בנים 14 עד גיל ות בנ  .2

 

 ? כל שנה או לפי השנתון 1.9י נקבע גיל ב מת

 

 לכס גרצמןלכסנדרה גלפר, אבעד ההצעה: דורון לויט, א

 שרלי אופלגר, מרטין קורן, בוריס ויינר, ויקטוריה נחמקין, יור קוצ'רנגד: 

 : יוסי הררי  נמנע

 ההחלטה לא התקבלה

 

 איניברסיאדה . .3
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 ימים.   8יורו ליום *  50י רישום. עלויות דמ יורו 900סוך השופטים: שופט שני כלים יח בעניין 

 משדה התעופה לנורמנדי. . יש הסעות רויו 1000וערת כ כלכלה. עלות מש + צריך להוסיף טיסה

 הלוועדיוסי מבקש שהחלטות בגלל דחיפותם יעברו  אדה.שרלי מבקש לרכז את הנושא של האוניברסי

 למקרים דחופים.  

 

 : אושר פה אחד הצבעה 

 

 קריטריונים, מימון, בעלי תפקידים. –.הרכב משתתפים לאליפות אירופה 4

 ד התקנון.  תתקבל החלטה נג שקבענו ולאהמידה  תאמוו, הרכב המשלחת לפי נקבעכבר יטריונים קר

 נהלהה*להפיץ דירוגים לחברי ה

 

בכמות  שוויון. אין תחרות דקר בברצלונה: דורון מבקש להחליט לגבי גובה הקריטריון בברצלונה

 שים לגברים.  ין נ , ב התחרויות בין דקר לרומח

   *אלכסנדרה מתנגדת לשינוי הקריטריון.

 קורונה. רק לאלה, שלא השתתפו בברטיסלבה בגלל  נוקדת תחרות מ – בקראקו* 

 

 A-32, B-64,C-96 :: יוסי מציע שקריטריון שיקבע יהיה ברצלונה  •

 והקריטריונים לא ראליים.    דורון מציין שתחרות קשה

 

 .  96, אין דרך להוריד את הקריטריון מתחת ל128ל  העפיל ישירות מכוון שיכולים ל

 

  A-64 , B- 80 , C-96 להצבעה: קריטריון 

 

 :התקבלה פה אחד  הצבעה

 

 

*לפרס את הרכב המשלחות לכל המועדונים. כל היוצא לתחרות בודדים, חייב להשתתף בתחרות  

 קבוצתית.  

 

 גם על נושא קורונה.  ישהו שיהיה אחראי . מחשוב שיהיה ראש משלחת. נסיעה לא פשוטה

 

 הצעה לראשי משלחת: 

 אלכסנדר גרצמן .1

 גרגורי גרוס  .2

 מאור חטואל  .3

 

 גוד הסיוף יממן לו את הדלתא של  לילות , איערהצעה: קדט שנשאר לנו  •

 קורן, קוצ'ר, ויינר. לויט, הררי, בעד גרצמן, הצבעה:

 

 לי אופלגר.  נגד: שר          

 

   בלה ההחלטה התק
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 .התנהלות הנהלת איגוד הסיוף. 5

 

 

 ראל. מת תוצאות של אליפות ישדבר על חשיבות הדירוג , לעויוסי מ

 ת היתרון של שימוש בדירוג.  בגלל שהעלינו את השאלה מול מנהל הספורט, איבדנו א

 

 

 .  שוויונימבקש לתת אימן בהנהלה. משתדלים לעבוד יוסי  

 . מבקש לשים קו ולהתחיל לחשוב הישגי. יש לנו מטרות משותפות

   מועדף.ההכללת האיגוד בענף יחידה לספורט הישגי, עדיין נלחמים עבור  הוועד האולימפי וה

 

 הראשונים יתחרו  21ינגייט שרק ו ריטריון אשר תתקיים בהצעה לתחרות ק .1

 . קורס מדריכים ומאמניםהתקדמות בעניין סקירה על  .2

 . נפעיל ועדה לקביעת רכז ההדרכה. התקבלו הרבה הצעות

 לפר, אלכס גרצמן, בוריס ויינר.  י, יורי קוצ'ר, אלכסנדרה גהררבוועדה: יוסי 

 אין התנגדות. 

 .  מידות עד יום שלישי הקרובלתת  –ה מכבי .3

 , אין נוער. 18+ , קדטים עד גיל 35: סניור גילאי התחרות

 התחרות פתוחה לכולם.  

 

 :  חתימות

 

 יו"ר יוסי הררי 

 

 

 . יו"ר שרלי אופלגר  ס
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