WWW.IKF.CO.IL
10/01/2021
פרוטוקול מפגש ועדות שופטים  -מס  - 112-מיום 10/01/2021
משתתפים חברי ועדות שופטים :
יו"ר הוועדה מר פרדרג רוגוז'רסקי.
מזכיר הוועדה מר אבי משלי .
חברת וועדה הגברת אורית שקד .
חבר וועדה מר דודו אלקיים .
חבר וועדה מר איוו פנצ'ב .
חבר וועדה מר מור אנקווה .
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על סדר היום( :רשימת הנושאים הבאים)
וועדת שופטים מאשרת פרוטוקולים (  112מתאריך  10לינואר ) 2021
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סמינר שופטים ע"פ התוכנית אמור להתקיים במהלך סוף פברואר 2020
תקנון להפעלת זירות – בדיקת תרגום .
בחירת עניבות ע"פ דוגמאות .
דרוג שופטים ע"פ השתתפות בתחרויות ,ע"ב תקנון  wkfבהתאמה לתנאים בישראל.
תפעול פייסבוק וקבוצת וואטסאפ .
השתתפות שופטים +וועדת שופטים באימוני הנבחרת .

מהלך המפגש ( :רשימת הנושאים שהוצגו )
 )1ע"פ מצב התחלואה בישראל הסמינר השנתי לשופטים נדחה למועד אחר -במקום זאת נקיים סמינר בזום .
 )2מתכונת מוצעת לסמינר בזום -מעבר על שאלות בקאטה ובקומיטה כולל דיון פתוח על התשובות – הצגת סרטונים
בקאטה ובקומיטה  -ניתוח הסיטואציות המוצגות ופתרון מומלץ .
 )3שופטים אשר ישתתפו בקבוצת הפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ-יקבלו הערכת מגן לקראת הסמינרים .
 )4חברי הוועדה מתבקשים להמליץ עד שבוע הבא על רעיונות לדרוג ויצירת בונוסים ותמריצים להשתתפות השופטים-
המלצות הוועדה לדרוג שופטים יובאו בפני ההנהלה לאישור.
 )5עניבות חדשות – כאשר יגיעו הדוגמאות תמליץ הוועדה על עניבות מתאימות לאישור ההנהלה .
 )6דרוג שופטים ע"פ השתתפות בתחרויות – ועדת שופטים תלמד את התקנון של  wkfותתאים אותו לנהוג בישראל.
 )7קיימת חשיבות רבה להשתתפות חברי ועדת שופטים באימוני נבחרת ישראל כפנל שופטים -שיתוף הפעולה הינו
פלטפורמה חשובה לקידום הספורטאים והשופטים לקראת תחרויות בארץ ובחו"ל .
 )8אתר פייסבוק וקבוצת וואטסאפ -מור אנקווה יסייע לאיוו פנצ'ב באיתור סרטונים מתאימים לפרסום .
 )9בכל שבוע יפורסם סרטון אחד של קומיטה וסרטון אחד בקאטה – לפני הפרסום באתר יעברו הסרטונים בקרה ואישור
של וועדת שופטים  48 ,שעות לאחר פרסום הסרטונים -הוועדה תפרסם את דעתה המקצועית לגבי הסיטואציה .
 )10תקנון להפעלת זירות יועבר לחברי הוועדה לעיון והערות בהתאם לצרכים בישראל .
בכבוד רב,
פרדרג רוגוז'רסקי
יו"ר ועדת שופטים – התאחדות הקראטה בישראל
מייל וועדת שופטים ikf.refc@gmail.com:

כתובת התאחדות הקראטה בישראל :רחוב לאה אימנו  ,1מודיעין israelkaratefederation@gmail.com

