דבר ועד העמותה אוגוסט 2018
"קרנבל פה ,כמו בסאו פאולו" (סטטיק ובן-אל)
שלום חברים,

חודשי יוני עד אוגוסט הם (כמעט תמיד) החודשים המבורכים ביותר להתאגדות הישראלית לברידג'
בהיבט הבין-לאומי ומספקים בדרך קבע קרנבל של תארים .בחודשי הקיץ מתקיימים אליפויות אירופה
ועולם לצעירים ולבוגרים ובדרך כלל ,ההישגים מגיעים ובצרורות .אז מה היה לנו השנה? מקום שני
מדהים ומדלית כסף לנבחרת ישראל הפתוחה באליפות אירופה לנבחרות .הישג ענק שעם מעט מזל
היה נגמר גם במדליית הזהב ומיהם הגיבורים שלנו? אילן ברקת – אסף לנגי ,יוסי רול – אמיר לוין ,אלון
בירמן – דרור פדון והקפטן אודי פרידלנדר .בביטאון זה תוכלו לקרוא וליהנות מההישג בהרחבה  -שאפו
שאפו שאפו.
כמובן שעם האוכל בא התיאבון ואכן הצעירים שלנו הצטרפו לעשייה – תומר לוינשטיין ואביב זייטק,
רק בני  ,16זכו במקום השלישי ובמדליית הארד באליפות אירופה הפתוחה לזוגות עד גיל  !21העתיד כבר
כאן...
אליפות העולם לנבחרות צעירות בסין תתקיים ממש אוטוטו ,בחודש אוגוסט ,ואנו מיוצגים שם על ידי
שלוש נבחרות (עד  ,26עד  ,21עד  .)16נעקוב ,נעודד ונחזיק אצבעות .מאמינים בכם.
ובינתיים בארץ ...הסתיים לו הפסטיבל הבינלאומי ומיד התקיימה אליפות ישראל לנשים .ברכות לזוכות
המאושרות – ניימן עירית וספקטור מיכל במקום הראשון ,זייטמן מגי ובורק לואיזה במקום השני ורדלר
חיה – שונק שושנה במקום השלישי .אני רוצה לברך גם את הזוג במקום הרביעי בראונשטיין יעל ואגוזי
נילי שהיו קרובות כפסע למקום השלישי.
בימים אלו מתקיימים משחקי גביע המדינה שבסיומם תיקבע הנציגה השניה של ההתאגדות לתחרות
ליגת האלופות שתתקיים בישראל זו הפעם השניה .התחרות מאורגנת על ידי ההתאגדות ופסטיבל הים
האדום בניצוחם של דוד ואלון בירמן .אנו מתגאים בכך שבחרו בנו לארח את התחרות היוקרתית פעם
נוספת ומקווים שתיהנו מהמשחקים שישודרו גם ב BBO-וגם ישוחקו "בזמן אמת" באילת ,במקביל
לפסטיבל הברידג' בחודש נובמבר השנה.
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

