
ישראל חופי את לכבוש עשר חרש ספורט

הגרש!
 זכתה ישראלית יבחרת־ספורטאים *

בינלאומית בהתמודדות העולם באליפות
 מתיחה אינה זו לא, הספורט. מענפי באחד

הופי הבינלאומית בעתונות בדיחה. לא ואף
 על ארוכים וסיפורים תצלומים ידיעות, עו

 הישג על שמעו לא עדיין בישראל רק כף.

 על הישראלים שמעו לו שגם היא האמת זה.
 בגלשנות, לקבוצות העולם באליפות זכיה
 ושואלים: בתמיהה עיניהם את פוקחים היו
זהי את אוכלים איך

הספור ארבעת שמות בישראל פורסמו לו
 היו ישראל, בשם באליפות שזכו טאים

 שם לזהות מצליחים בודדים ישראלים רק
 לא הנותרים, שלושת הארבעה. מתוך אחד
ש אלא בארץ, מוכרים שאינם בלבד זאת

בה. ביקרו לא מעולם
 ותעודות, גביעים של ערימה אף־על־פי־כן,

 התל־ המציל של במחסן־ההצלה המונחת
 (״טופסי״) שמאי המשפטים מוסמך אביבי,

יש הישגי על ברורות מעידה קונציפולסקי,
 ישראל זכתה 1957ב־ הגלשנות: בענף ראל

ב שנערכה הבינלאומית, ר,גלשנים באליפות
 במקום לקבוצות, הראשון במקום הוואי,

לבודדים. השלישי
במ גביעים, בשני ישראל זכתה ,1958ב־
 ב־ היא אף שנערכה בתחרות השלישי קום

 באליפות ,1959ב־ ואילו שבהזזאי. הונולולו
הישר המתחרה השיג בקליפורניה, שנערכה

האליפות תוצאות על השני. המקום את אלי

ידיעות. הגיעו טרם הנוכחית השנה של
 פירוש מה הישראלים ידעו לא כה עד אם

בחוד כך על יידעו כי ספק אין הגלשנות,
 באחד ירדו אם כיום, גם הקרובים. שים
 התל־אביבי, לחוף־הים הקרים החורף מימי
 הגבוהים בגלים ויתבוננו דן, מלון מול

 את ללמוד עשויים הם החוף, אל המתנפצים
ספו דקות תוך החדש הספורט של מהותו

ישר צעירים של בקבוצה יבחינו הם רות•
ה על הרוכבים ושזופים, חטזבי־גוף אלים
 הגיעם עד מטרים, מאות כמה לאורך גלים

 הגלשנות. זוהי שטוח. אליפסי קרש גבי על
 חברי אלא אינם הגלים על הרוכבים הצעירים

הישראלי. הגלשנים מועדון
★ ★ ★

לספורט הפך־ הנפיץ

 את ידעו הם הקדמונים. האי תושבי ודאי —
 הונולולו, מיפרצי של המיוחדות תכונותיהם

קילומטר של במרחק הגלים נשברים שם
 נערבדו מסגלון

מתחי
מתאמצים הם כאשר בתמונה נראים

 ע אימוניהם ים
 ע הרוכבים לים

שיוו על לשמור
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 ילד כל חדש. אינו עצמו פאטנט ךי>
 ניסה שפת־הים על פעם שבילה ישראלי | (

 כדי גלי־החוף של התנפצותם את לנצל פעם
 מטרים, עשרות כמה לאורך בטרמפ לזכות

 בהונולולו ומאורך. פשוט קרש־עץ גבי על
 מיק־ לספורט זו חובבות פיתחו שבהוואי

 חוש אומץ־לב, ממושך, אימון הדורש צועי
 ספור־ תכונות ועוד רגיל בלתי שיוזי־משקל

מובהקות. טאיות
 שהוא גלשן־המים, את ראשון המציא מי

 בנוי מטר, כשלושה של באורך קרש־עץ
באחוריו? אחד תחתי סנפיר עם חסקה בצורת
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