דבר ועד העמותה
" תכוונו לירח .גם אם תפספסו ,תנחתו בין הכוכבים"
לס בראון

שלום חברים,

שנה עברה ושנה חדשה בפתח ,מלאה באתגרים ספורטיביים ומטרות גבוהות ,גבוהות מאוד .אנחנו
מכוונים גבוה ומקווים לספק לכם שנת פעילות מגוונת ומהנה וכמובן מלאת הישגים .שנתחיל?
לאור ההצלחות של הנבחרות הצעירות שלנו ,נזכה לייצוג הולם באליפות העולם לנבחרות צעירות
שתתקיים בסין .אל האליפות העפילו  2נבחרות  -עד  16ועד  .21שתיהן זכו במדליית כסף יוקרתית
באליפות אירופה האחרונה שהתקיימה בסלובקיה בשנת  .2017הנבחרת עד גיל  26אמנם לא העפילה
אך היא הבאה בתור ובמידה ותהיה פרישה תצטרף לשאר הנבחרות .היו רגועים ילדים ,הציפיות בשמיים
אבל בלי לחץ .
בקטגוריית הנבחרות הבוגרות אנו מתחילים בסבב פעילות חדש עם אליפות אירופה לנבחרות שתתקיים
בבלגיה בחודש יוני .2018 ,ייצגו אותנו נבחרות ב 3-קטגוריות :הנבחרת הפתוחה ,נבחרת הסניורים
)אלופת אירופה המכהנת( וכמובן נבחרת הנשים שזכתה אף היא להישג מצוין עת העפילה לרבע גמר
אליפות העולם רק בחודש אוגוסט האחרון.
אתם בטח שואלים את עצמכם ,כיצד נקבעות הנבחרות? זהו מסלול ארוך ולא פשוט .ראשית על
הזוגות להוכיח את עצמם במהלך השנה ,להתאמן ולשחק בתחרויות חזקות .לאחר מכן מגיע השלב
הקריטי  -שלב משחקי המבחן .בשלב זה משחקים הזוגות המועמדים בתחרות ייעודית בה משחקים
למעלה מ 200-בורדים ולעיתים אף הרבה יותר! תוצאות התחרות קובעות את הזוגות שייצגו אותנו
בתחרויות הבינלאומיות.
מעבר לנבחרת ,הסתיים שלב התכנון והבנייה של הפעילות הארצית שני העדכונים המרכזיים:
• התכנית הספורטיבית לשנת  - 2018פורסמה וכבר נמצאת באתר ההתאגדות .במסגרת התכנית
הוספנו תחרות חדשה ומעניינת " -משחקי דורות" ,תחרות בה התנאי להשתתפות יהיה הפרש
גילאים משמעותי בין השותפים שיצטרכו למצוא שפה משותפת ,רמז ...שפת הברידג'.
• נחתם הסכם לקיום הפסטיבל הבינלאומי ה !52-הפסטיבל יתקיים בהיכל שלמה בת"א בין התאריכים
 22-28לחודש יוני .רשמו ביומנים.
עד כאן שיתפתי בפעילות בינלאומית לחוד ופעילות ארצית לחוד אז לסיום הטור אשתף אתכם בפעילות
משולבת ,ארצית ובינלאומית! אנחנו שמחים לשתף שנבחרת שוודיה הצעירה תגיע לארץ בתחילת
חודש פברואר ותקיים מפגש אימון כנגד נבחרת ישראל הצעירה .משחק משותף כזה מחמם את הלב
ומעיד על הקשרים החזקים שיש לנו בעולם ועל ההערכה ההדדית ביננו לבין חברינו למשחק.
אני עומד לרשותכם וזמין  .24/7תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

 Gilado.bridge@gmail.comאו באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי
גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר ,יו"ר
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