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 ., רון ראובןיוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין נוכחים:

 חיים זווילי. חסר:

 

 על הפרק: .1

 .עדכון של רון .1.1

 .2016/2017לשנה הבאה  ליגות העמותהדיון על תוכנית משחקים טורנירים ו .1.2

 .הצעות נוספות .1.3

 

 דיונים והחלטות: .2

 :עדכון של רון .2.1

 עדכן חברי וועדת הספורט על נושאים שיועלו בישיבת וועד מנהל הקרובה. רון .2.1.1

 פרסים לטורניר האישי. .2.1.1.1

רישום תוכנית הקיזוזים, המאפרת לחברי ושחקני העמותה לקבל קיזוזים מדמי  .2.1.1.2

 אותו אדם.בהתאם לפעילות המבוצעת על ידי 

   פעילות ספיישל אולימפיק ופעילות מול בתי ספר. .2.1.2

רון עדכן חברי הוועדה על אחריות וועדת הספורט בהכנה והעברה של ליגות וטורנירים  .2.1.3

 המאורגנים ע"י העמותה.

 רון ביקש מחברי וועדת הספורט להכין: .2.1.3.1

 סעיף אחריות וטיפול באירועים ותקלות. .2.1.3.1.1

 להדפיס הדגשים טכניים. .2.1.3.1.2

 ס משוב, למילוי ע"י חברי ושחקני העמותה לצרכי שיפור.להכין טופ .2.1.3.1.3

 

 גבי ביקש לדבר: .2.2

הוא רוצה לתרום  אלכס וקסמן להצטרף לוועדת ספורט. עביר לוועדת ספורט בקשה שלמ -

 לעמותה ולקדם נושאים.

להעביר בקשה לוועד מנהל לאישור הצטרפותו של אלכס  –התקבל פה אחד  החלטה

 לוועדת ספורט.

 

 דקות. 50-ישיבה, לאחר כרון עזב 

 

 :דיון על הרכבי ליגות עמותה לשנה הבאה .2.3

  לשנות הרכבי ליגות, בעקבות הצלחה ונוכחות הגבוהה השנה. מציע לא –יוסי 

 קבוצות בכל ליגה. 7ליגות)על ולאומית(  2בשנה הבאה להשאיר , התקבל פה אחד החלטה

 18יהיו  חופשית )סה"כ לכל קבוצהסביבי משחקים, בכל מחזוק תהינה קבוצה אחת  3יהיו  

 מחזורים חופשיים(. -3משחקים ו

 שחקנים. 3בכל קבוצה יהיו 

פייסרים, אשר ישלימו שחקנים שלא יוכלו להגיע מסיבה -שחקנים חופשיים 4בכל ליגה יהיו 

 כלשהי.
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( תיפתח בטורניר טרום עונה, שבמהלכו יישאו דברים יו"ר 2016-2017) עונת משחקים הבאה

תה )רון ראובן( ויו"ר וועדת ספורט )יוסי ניפרובסקי( ויעדכנו כל השחקנים על התוכניות של העמו

 עמותה.

 

ובה לדון על תקנוני ליגות וטורנירים  15/07/2016כ"כ הוחלט לקיים ישיבת וועדת ספורט הבאה עד 

 של העמותה ולהציע הצעות לשיפור.

לקראת הישיבה )תקנונים נמצאים באתר לכל חברי וועדת ספורט לעבור על כל התקנונים 

 העמותה(.

 

 .יובא לידיעת וועד המנהל לאישור ו/או לדיון מחדש 

 

 ע"י רשםנ                                                                                            

 זמנסקי גנאדי                                                                                               


