פרוטוקול סיכום ישיבת ווידיאו -וועדת שופטים.
פרוטוקול וועדת שופטים -מס'  06/2020מיום 19/06/2020
משתתפים חברי וועדת שופטים:
•
•
•
•
•

יו"ר הוועד מר' פרדרג רוגוז'נסקי .
מזכיר הוועדה מר' אבי משלי.
חבר וועדה מר' דודו אלקיים
חבר וועדה מר' איוו פנצב .
חבר וועדה מר' מור אנקווה

על סדר היום( :רשימת הנושאים הבאים)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תוכנית עבודה וועדת שופטים לשנת . 2020/2021
השתתפות וועדת שופטים באימוני נבחרת ישראל .
סמינר שופטים השנתי 2020
רישיונות פגי תוקף לשופטים במהלך שנת 2020
מועדונים חדשים הקצאת שופטים בתחרויות .
מאמנים שהם גם שופטים .
החלטות :חברי וועדת שופטים מאשרים פה אחד את ההחלטות הר"מ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

וועדת שופטים מוזמנת לאספה כללית ב 30-ליוני . 2020
שופטים פעילים אשר מעניינים להתקדם בדרגה מדרגת  judge A-בקומיטה ל referee-B -ומעלה יצהירו בכתב
לעסוק בשיפוט בלבד בתחרויות  -כדי להימנע כמה שניתן מכפל תפקידים ומניגוד עניינים .
מועדונים חדשים אשר מצטרפים להתאחדות הקראטה תהיה להם תקופת הסתגלות של שנתיים במקרים מיוחדים
(באישור ההנהלה) עד ארבע שנים -במהלך התקופה הנ"ל לא נחייב את המועדונים להקצות שופטים לתחרויות .
פתיחת קבוצת  WhatsAppחדשה לשופטים פעילים בלבד עם רישיון בתוקף . 2020
קבוצה בפייסבוק מנוהלת מצוין – איוו ימשיך לנהל את הקבוצה .
במהלך חודש אוקטובר  2020יתקיים ריענון שופטים ,קיימות שתי אופציות אחת ריענון שופטים בזום או
לחילופין נשקלת אופציה לשלב מפגש ריענון לשופטים במסגרת מפגש נבחרת ישראל עם חואן .
שופטים אשר מעוניינים לשמר את תוקף רישיון השיפוט לשנת  2020מחויבים להשתתף בריענון באוקטובר.
סמינר שופטים שנתי להסמכה וחידוש רישיון יתקיים במהלך חודש פברואר  2021לאחר אליפות אירופה.
וועדת שופטים תלווה את אימוני נברת ישראל ותייעץ למאמן הנבחרת בנושאי שיפוט .
פרק  14בחוקה ראונד-רובין יפורסם בפייסבוק ויצורף לחוקה .
כתיבת תקנון וועדת שופטים-בטיפול אבי משלי ואיוו פנצ'ב .
לקיים יום גיבוש לוועדת שופטים .

19/06/2020
אישור :יו"ר וועדת שופטים מר פרדרג רוגוז'נסקי

כתובת התאחדות הקראטה בישראל :לאה אמנו  ,1מודיעין israelkaratefederation@gmail.com 7176250

