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17/10/2021 
 424מס ישיבת הנהלה  תמצית

 חל"צ התאחדות הקראטה בישראל 
 1.20210.31 רביעיביום   זוםבהתקיימה 

פרדרג רוגוז'רסקי, אסתר הדסה אידלמן ,  , גב' נג'וד עתאמלהמר ג'מאל סעדה  יו"ר משה בוחניק, ,  :  ונכח
 גדעון שובה. ו

 

 הנושאים שנדנו:  
 . 11.08.2021בתאריך  זום שהתקיימה ב 243שר פרוטוקול ישיבה מס וא .1

 נדנו בישיבה שנושאים  .2

a. הצגת תמצית התבחינים החדשים.  –  תבחינים חדשים של משרד הספורט 

b.   2021עולם לבוגרים בנובמבר  אליפות  משלחת ישראל ל הרכב 

i.  18/11עד יום חמישי   15/11מאמן וספורטאים יוצאים מיום שני: 

 יואל בן הרוש כמאמן המשלחת.
(,  50(, קורל עמוס )עד 84(, אחמד אבו בסל )מעל 67 (, רום גאיגי )עד60רוני גכטברג )עד 
 (. 55 רותם עפרוני )עד

ii. ג'מאל סעדה )ראש משלחת(, חליל   – 18/11עד חמישי  14/11מיום ראשון   בעלי תפקידים
 וישראל(. תאיחוד האמירויו פעבאס )ממונה על שת"

iii.  פרדרג רוגוז'רסקי וגדעון שובה –  21/11עד יום ראשון   14/11מיום ראשון שופטים . 

c.  אירועים בטווח הקרוב 

i. הצגת תוכנית נבחרות וניקוד.  – 15.10במכמורת בשישי  מפגש ראשי מועדונים 

ii.  15.10בימים אלו ומסתיים בשישי   –קורס שופטים . 

iii. )אירועי תחרויות בחסות האיגוד )אליפות קנאזאווה, נצרת, אשדוד, מודיעין . 

iv. 25-28/11 –  רים לסמינר באיטליהמחוזות נבח  משלחת מאמני . 

v. 1-2/12ב   וסמינר נבחרות וינגייט עם חוואן לואיסבהלאומי למדעי האימון כנס ה . 

vi. ( 5-6/12/2021)חנוכה  בקראטה תחרותי ומגע מלאת ישראל יואליפו . 

 . 4/12/2021שבת  סמינר פתוח לילדים ונוער + אימון נבחרת 

 כולל. 11גיל עד  8 מגיל דיםילמגע מלא ואליפות  אליפות קראטה - 5.12 –ראשון יום 

 ואליפות צה"ל.  בוגריםעד   12אליפות ישראל מגיל המשך  –  6.12 –יום שני 

 האליפות תתקיים בהיכל הספורט אביב ברעננה. 

i.  11-13/02/2022/ פראג  21אליפות אירופה לנוער עד גיל 

i. .מסלול הכנה, תוכנית ניקוד וקריטריון לבחירה פורסמו לכולם 

ii.  14-16/1, קרואטיה 10-12/12, איטליה 30-31/10הן: צ'כיה  קריטריוןאליפויות . 

iii.   מבחני שיפוטEKF  –    לאומי לצאת אושר הרחבת האפשרויות לשופטים שמסיימים רישיון

האירופאי   באיגוד  ל.  EKFלמבחנים  התפתחות  הרצון  של ורחבה  אפשר  משמעותית 
 בישראל. השופטים 

b.  אירועים חשובים נוספים 

i.  שת"פ עם הנסיכויות : 

 2-6/1/2022 –מחנה אימונים בדובאי   .1

יצא פרסום ראשוני   –  23-28/2/2022  –באילת  "איילת"  בינלאומית  מחנה ותחרות   .2
 בלבד
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ii.  אגף להכשרותגרת ה הבאה במסהשתלמות מאמנים 

i.  במכמורת  7/1/2022יתקיים ביום שישי  -מפגש מאמנים/מדריכים/חגורות שחורות–  
מאמנים אורחים: שיהאן אלי ביטרן )קובודו וקראטה מגע מלא( ומר אמנון מאור  

 )הגנה עצמית(. 

 

 מנכ"ל –נכתב ע"י גדעון שובה 
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