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  2021/01/10מיום   - 112-מס  - ת שופטיםוועדמפגש פרוטוקול 

  : ת שופטים וועדמשתתפים חברי 

 סקי.  ר פרדרג רוגוז' מר היו"ר הוועד •

 אבי משלי .  מזכיר הוועדה מר •

 . ברת אורית שקדחברת וועדה הג  •

 . דודו אלקיים   חבר וועדה מר •

 צ'ב . ר וועדה מר איוו פנ חב •

 .ה וומור אנק  רמחבר וועדה  •

 (הבאים היום: )רשימת הנושאיםעל סדר 

 (  2021אר לינו 10מתאריך  112 ) יםפרוטוקולוועדת שופטים מאשרת 

  2020סוף פברואר מהלך ע"פ התוכנית אמור להתקיים ב סמינר שופטים  .1

 . תרגום בדיקת  –ת זירות תקנון להפעל .2

 מאות . דוג "פע ותניבע בחירת .3

 . ישראלתנאים במה לבהתא wkfתקנון , ע"ב ותבתחרוי תוע"פ השתתפדרוג שופטים  .4

  צת וואטסאפ .תפעול פייסבוק וקבו .5

 באימוני הנבחרת .  וועדת שופטים +השתתפות שופטים .6

 (שהוצגו  : )רשימת הנושאיםהמפגש מהלך 

 . זום ב נקיים סמינר  זאתמקום ב -נדחה למועד אחרפטים ושל השנתיסמינר בישראל ה מצב התחלואה ע"פ  (1

רטונים  ס הצגת  –דיון פתוח על התשובות כולל  קומיטהבקאטה וב שאלות מעבר על-זום נת מוצעת לסמינר ב וכמת (2

 .מומלץ  תרון המוצגות ופניתוח הסיטואציות  - ובקומיטהקאטה ב

 . סמינרים לקראת המגן  הערכת יקבלו-טסאפ ובקבוצת הווא וקסב שופטים אשר ישתתפו בקבוצת הפיי (3

  -שופטיםההשתתפות ל ותמריצים בונוסיםיצירת ולדרוג  על רעיונותעד שבוע הבא ליץ מהחברי הוועדה מתבקשים ל (4

  .הנהלה לאישוריובאו בפני ה ג שופטיםלדרוהוועדה המלצות 

 .הלה לאישור ההנ ות מתאימות עניבעל הוועדה ץ תמלייגיעו הדוגמאות כאשר  –חדשות עניבות  (5

 . ישראלב הוגלנ ו ותתאים אות  wkfשל  וןת התקנ ים תלמד אפט שוועדת  –בתחרויות דרוג שופטים ע"פ השתתפות  (6

הינו  שיתוף הפעולה -כפנל שופטים נבחרת ישראל ועדת שופטים באימוני  חברי רבה להשתתפות קיימת חשיבות  (7

 .  בארץ ובחו"לויות  תחרקראת השופטים לוספורטאים קידום הלחשובה פלטפורמה 

 סום . ים מתאימים לפרונ באיתור סרט פנצ'ב וו ייע לאייס ווהאנק מור-אפ אתר פייסבוק וקבוצת וואטס (8

  בקרה ואישור הסרטונים  יעברו  באתר לפני הפרסום –בכל שבוע יפורסם סרטון אחד של קומיטה וסרטון אחד בקאטה  (9

 . סיטואציההלגבי המקצועית עתה עדה תפרסם את דווה-טונים הסרפרסום לאחר שעות  48, וועדת שופטים של 

 לצרכים בישראל .  בהתאםערות עיון והחברי הוועדה לרות יועבר ליז תקנון להפעלת (10

 בכבוד רב, 
 קי ז'רסרג רוגופרד

 ל אתאחדות הקראטה בישר ה  –ם  יופטת שיו"ר ועד
 ikf.refc@gmail.com שופטים :  מייל וועדת 

 


