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דבר ועד העמותה פברואר 2019
"דחוף עצמך שוב ושוב.

אל תוותר אפילו על אינץ' אחד עד שנשמעת השריקה לסיום!" )לארי בירד(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
הפעם אביא בפניכם סקירה בדגש על תחרויות ההתאגדות המרכזיות מההיבט הספורטיבי.

תחרות "אליפות הליגות לזוגות TB" פתחה את שנת הפעילות הספורטיבית בסערה. תחרות הליגות 
נקראה בעברה "אליפות הארץ לזוגות TB". התחרות עדיין נחשבת לאליפות השנתית רק בפורמט חדש 

ומיוחד. שינוי זה הוביל לכך שכעת מדובר באחת התחרויות המוצלחות, המצליחות והיוקרתיות בארץ.
בתחרות ישנן 3 ליגות – ליגת העל, הליגה הלאומית והליגה הארצית כאשר בסיום כל שנה יש ביניהן 
עליות וירידות. הזוכים בליגת העל הם אלופי הארץ לשנה הנוכחית ונאבקים ב-27 הזוגות הטובים בארץ 
בשיטת TB נכון לנקודת זמן זו. בנוסף, לתחרות ישנו שלב מוקדמות אשר פתוח לזוגות חדשים שמטרתם 

לעבור את שלב המוקדמות ולהשתלב בליגה הארצית.
בשנה זו ביצענו שינויים במפתחות הענקת נקודות האמן וזאת על מנת להעלות את מספר הנקודות 
הפידבקים  על  לכם  להודות  נהדרת  הזדמנות  זוהי  יותר.  נכונה  בצורה  הזוגות  בין  ולפזרן  המוענקות 

וההתייחסויות לנושא זה ובכלל. כל פידבק ומשוב נבחן ונבדק ואנו בהחלט מאמצים חלק מהרעיונות.
בהמשך לשינוי באליפות ה-TB, פנינו מועדות לשינויים ושיפורים ספורטיביים נוספים באליפויות הארץ. 
המטרות המרכזיות שעומדות לנגד עיננו בהתאמת מבנה התחרויות הן יצירת תחרות ספורטיבית ברמה 
טובה, משך משחק לא קצר מדי ולא ארוך מדי, התאמת נקודות האמן וכמובן יצירת עניין, עניין ועוד עניין. 

כולנו מעוניינים שכמה שיותר שחקנים יקחו חלק באליפויות, יהנו ויתוגמלו על הצלחתם. 
חשוב להבהיר כי כל שינוי מצריך חשיבה היקפית שלוקחת בחשבון משתנים ואילוצים רבים אך בעזרת 

יצירתיות אנו מנסים לתת פתרונות לכל.
התאמות אלו נעשו לאליפות הארץ TB כפי שתואר מעלה וגם לאליפות הארץ הפתוחה שנחשבת כיום 

לאליפות יוקרתית ביותר וכוללת בתוכה שלב בתים ואפילו גלגלי הצלה כמיטב תכניות הריאליטי.
הפוקוס  בשנה זו יעבור לאליפויות הארץ הנוספות – נשים, זוגות מעורבים וסניורים.

אנו מעוניינים לרענן את הפורמט ונשים דגש בעיקר על התאמת השלב שנקרא "גמר ב'" במהלכו חלק 
גדול מהזוגות עשויים לאבד עניין. אנו מקווים שהשינויים ישדרגו את התחרויות והכי חשוב שיהיה לכולכם 

הרבה כיף והנאה.
לקראת סיום אציין שבכך לא תמה "העבודה הספורטיבית". ההכנות לקראת ההשתתפות באליפויות 
אירופה ובאליפויות העולם בעיצומן והפתעות רבות לפנינו הן בתחום דוחות נקודות האמן והן בתחום 
החשוב לכולנו – שיפור קצב צבירת הנקודות והגדלת סיכויי ההצלחה לחברים שנמצאים בתחילת 

הדרך בסולם הדרגות.
אסיים בברכת מנצחים לזוכים באליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף לשנת 2019: במקום הראשון וולפגור 
ובמקום  נגיעה  ובמרחק  ובנימין שושנה  אפלבאום ערן  )צמוד צמוד(  וכהן איציק, מיד אחריהם  אתי 

השלישי אליעז רות וגרוס ריצארד. כל הכבוד!

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
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