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 .יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז נוכחים:

 אין. חסר:

 .20:45, סיום בשעה 19:45בשעה  חלההת

 

 על הפרק: .1

 בחירת יו"ר ועדת ספורט לאחר הבחירות. .1.1

 .2018-2017אישור תכנית פעילות לשנת משחקים  .1.2

 דיון על עדכון תקנונים ל: .1.3

 ליגת בוגרים וסניורים; .1.3.1

 גביע עמותה אישי)טורניר אישי(; .1.3.2

 אישור תקנון גביע עמותה לזוגות. .1.3.3

 

 דיונים והחלטות: .2

 :בחירת יו"ר לוועדת הספורט .2.1

 

 גנאדי:

מכיוון שזוהי ישיבה ראשונה לאחר הבחירות עלינו לבחור יו"ר לוועדת הספורט. אני  ▪

 יוסי.מציע את 

 

 :ולד

 גם אני בעד שיוסי יהיה יו"ר וועדת ספורט. ▪

 

 יוסי:

 לא מתנגד להיות יו"ר וועדת הספורט. ▪

 

  החלטה:

 .פה אחדיוסי ניפרובסקי נבחר ליו"ר וועדת הספורט 

 

 ולד:

מציע שכל אחד משחקני עמותה אשר ירצה ליטול חלק בפעילות וועדת הספורט יוכל  ▪

 הצעות.להשתתף בישיבות שלנו ולהציע 

 יוסי:

 מסכים, רק ללא זכות הצבעה. ▪

 

  החלטה:

אושר פה אחד, שכל שחקן יוכל ליטול חלק בישיבות וועדת ספורט ללא זכות הצבעה.  ▪

 על יו"ר וועדת הספורט להוציא הודעה מוקדמת על תאריך הישיבה לכלל השחקנים.
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 .2018-2017אישור תוכנית פעילות לשנת משחקים  .2.2

 

 גנאדי:

 .2017-2018טיוטת תכנית פעילות העמותה לשנת המשחקים הבאה  נתיהכ ▪

 בואו נעבור עליה:

שבועות  32יש לנו  29/05/2018 -ויסתיימו ב 05/09/2017 -חל בתבעונה הבאה ש

 ספורטיאדה(./שבועות חופשיות)חגים 7 -פעילות ו

 שבועות פעילות: 32מתוך 

 מחזורי ליגות בוגרים וסניורים; 21

 ;1מחזור השלמה 

 ;1יום  – טורניר טרום עונה

 מחזורים; 3 –גביע עמותה ליחידים 

 מחזורים; 3 –גביע עמותה לזוגות 

)כאשר מחזור אחרון שהגביעים יתקיים ביום משחקים אחרון לעונה  •

 ויהיה מחזור משולב לשני הגביעים(;

 שבועות; 3 –טורניר נגב ע"ש דורון אסולין ז"ל 

אופציונלי עבור ליגה מחוזית או כל פעילות אחרת שוועד מנהל  -נשמר ליום פנוי  1יום 

 ימצא לנכון.

 

 

  החלטה:

 התכנית אושרה פה אחד.

 

 על תקנונים. ניםדיו .2.3

 

 ליגת בוגרים וסניורים. .2.3.1

 

 גנאדי:

   

מכיוון שאנו מקיימים מחזורי השלמה ונותנים לשחקנים אשר החסירו משחקים   ▪

עבור פרסים אישיים)ממוצע גבוה, סדרה  נוכחות 70%להשלימם, מציע לשנות זכות 

והה( בליגות העמותה רק לשחקנים אשר נעדרו בגין אשפוז וחופשת מחלה גבה

בלבד. כל שאר היעדרויות לא ייחשבו, אך לכל שחקן תהיה זכות להגיש  ובעקבותי

 בקשה חריגה לוועד מנהל.

 

 .אישייםמהמשחקים ע"מ לזכות בפרסים  80% -לשאר השחקנים חובת הנוכחות ב ▪

 

 ולד:

   

 צריך שגם ניתוח ללא אשפוז וחופשת מחלה לאחר מכן ייחשב וגם ימי מילואים.  ▪

 :יוסי

  מסכים. ▪

 :גנאדי

 מסכים. ▪

 

  החלטה:

 התקבל פה אחד. ▪
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 :יוסי

זכות הרישום הראשונית לרישום לעמותה החל  שלילתמציע לעלות לישיבת וועד מנהל  ▪

מסוים, למשל  לשחקנים אשר לא השלימו % משחקים 2018-2019משנת משחקים 

 .)רק למחזורי ליגה(40%

 

  החלטה:

 התקבל פה אחד.

 

 גנאדי:

   

מחזור השלמה מציע לחשב למחזור ראשון שהשחקן נעדר, ללא קשר אם מחזור   ▪

תוצאות מחזור ההשלמה לא  –חוסרים לא יהיו השלמה היה לפני או אחרי. אם לשחקן 

 ייחשבו לממוצע.

 

  החלטה:

 התקבל פה אחד. ▪

 

 .גביע עמותה ליחידים .2.3.2

 

 :יוסי

 ממוצע למחזור ראשון לטורניר יהיה ממוצע הרישום לעונה. ▪

עדר מאחד המחזורים הראשונים, ע"מ שימשיך להשתתף בטורניר ייחשבו קן שיישח ▪

 תוצאות שישיג בגביע זוגות בלבד.

 לא תינתן אפשרות השלמה נוספת לגביע יחידים. ▪

 

  החלטה:

 התקבל פה אחד. ▪

 

 .גביע עמותה לזוגות .2.3.3

 

 :גנאדי

של  2סיום מחזור מס' תקנון לגביע זוגות יהיה כמו ששיחקנו הקיץ. הזוגות ייקבעו לאחר  ▪

 גביע ליחידים והזוגות לא ישתנו עד סיום הטורניר:

 כל שחקני הליגות ידורגו)ליגות על ולאומית ביחד וסניורים לחוד(.  .1

  :יהיהוצע הקובע לדירוג ממ .2

a.  קן בשני מחזורים של גביע ליחידים, משחקים שהשיג השח 2ממוצע של

 משחקים. 6מינימום 

b.  מחזורים הראשונים  2המשחקים של לשחקן שלא ישחק בכל ששת

לממוצע ייחשבו תוצאות של טורניר טרום עונה)משחק ראשון הוא שייחשב 

 ראשון(.

c.  משחקים בטורניר טרום עונה וגביע ליחידים  6שחקן אשר לא ישחק סה"כ

 ממוצע הקובע יהיה ממוצע של רישום לליגה.

 

 

 ע"י רשםנ                                                                                            

 זמנסקי גנאדי                                                                                               


