
מטו 100 מגובה ־ אחות מזווית הנינות את לראות שבאופנה: הספורט

 הנזיצנח את פורשים אנשים שני
כשהמם־ מהחוף מטר עשרה במרחק

 סירת־המנוע ואל אחד מצד אליו רתום כבר ריא
מיידית. להמראה מספיקה קלה משיכה שני. מצד
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 שני
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 סירת־המנוע.

עד החוף, טל

 מייד מתנפח והוא מהמיצנח מרפים העוזרים
 על־ הכבל משיכת מתחילה זה ברגע החוף.

מט־ מיספר ברגליו לרוץ חייב הממריא
הקרקע. על גרירתו את למנוע כדי המראתו,

 שעה מתחילה. מעלה כלפי הצניחה ! ^ ל 11
• י״י* י  מתמלא הרוח, כלפי המכוון שחסיצנח, י

 הוא זה ברגע מהקרקע. עצמו את הממריא מנתק באוויר,
מ׳. ל־ססו הים מעל ממריא לסירת־המנוע, בכבל רק מחובר

 בריתמת דנין איציקהרתימה
 המיוחדת ההמראה

 מיוחדת הצלה בחזיית חגור הוא שלו.
 לו המאפשרת המיצנח ריתמת ומעליה

 :משמאל בתמונה ובנוחות. בישיבה לרחף
למצנח. המחובר בכבל מושכת סירת־חמנוע

24

 הלכו האמיצים שרק הימים כרו **
לצנחנים. <

 קצר זמן ■שתוך הסיכויים קיימים היום
 על לענוד עקרת־בית כל לעצמה תרשה

 זכאי עצמו יראה ילד וכל כנפי־צניחה, חזה
היסו הבעייה כי אדומה. כומתה לחבוש

נפתרה. שבצניחה דית
 לחכות מגובה׳ לפחד כבר צריך לא

 את לעצום הצניחה, מדריך של לדחיפה
 המוות״ ועל החיים -על להגיד העיניים,
 יותר הרבה הם הדברים היום ולקפוץ.
מה ישר לצנוח להתחיל אפשר פשוטים.

 למעלה, לצנוח :יותר שחשוב ומה קרקע.
למטה. לא

 מה־ אולי נבע, הצניחה מפני הפחד כל
 תפקיד למצגח שייחסה הנפוצה טעות

 אבל הנפילה. קצב את להאט אחד: מוגדר
 גם טוב יותר הרבה להיות יכול מצנח

 אותו. שימשוך מי שיש בתנאי ככלי־טיס,
האח בשנים הזה הרעיון על נפלו כאשר

 'ספורט במצנחים ההמראה הפכה רונות,
 העולם. ברחבי ומתפתח ההולך פופולארי,

לישראל. גם סוף־סוף, הגיע, הוא הקיץ
 מרחפים צבעוניים מצנחים רואים אם אז

 אין אילת, מיפרץ מעל או הכינרת בשמי
 אנשי- נחיתת אינה זו לבהלה. מקום כל

חדש. אופנתי שעשוע אלא עדינים, קומנדו

״— ם ■י ־■- ר לגנ׳ ■...........יי :צי

ה לנ בן־אר■ אי
 הוא שאין בכך הוא זה שבספורט המיוחד
 אימונים. או מוקדמת הכשרה כל מצריו

כי או מיוחד גופבי כושר דורש הוא אין
 להמריא, יכול אחד כל אחרים. שורים
מפתיעה. בקלות ולנחית לרחף

כס דווקא נולד הממריא המצנח ספורט
ב למכונית מצנח רותמים יבשתי. פורט

 המכונית יותר, או מטר 100 שאורכו כבל
 הרתום את מייד נושא והמצנח מזנקת

תמ שהמכונית זמן כל מעלה. כלפי אליו
ב לשייט המצנח גם ימשיך לדהור, שיך

 במרחבים צורך יש כך שלשם אלא אומר.
 לאלה הדומים ובאימוני־נחיתה שטוחים,

ממטוס, הצונחים של
 לצנוח- ונעים קל פשוט, יותר הרבה
 את מחבר הממריא הים. חוף על למעלה

 על ניצב הוא לסירודמנוע. בכבל עצמו
 קלה במשיכה די פרוש. למצנח רתום החוף,

מה מייד יינתק שהממריא כדי הכבל של
 החלק כבר וזהו באוויר. ויתנשא קרקע

 מתרומם שבו מהרגע שבתורה. המסובך
 רצועת על להתישב הממריא יבול המצנח,
ב ולרחף שלו המצנח שבריתמה הישיבה

מאמץ. כל וללא בנחת אוויר
המכ היא אותו, המושכת סירת־המגוע

 בדרך־כלל — תעופתו מסלול את לו תיבה
 את הקובעת גם היא הרוח. לכיוון בניגוד

אי־ בנסיעה במצנח. מסלול־התעופה גובה
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