ספורט
שיוט
 3רס  -גס לאחרון
רוח נגדית של  10קמ״ש בלמה את
התקדמותם של  31שייטים שהיו בדרכם
לספינת־השלום ,אשר נראתה — מנקד־
דת־הזינוק בחוף המרינה — בקצר ,קו
ד,אופק .המסלול הארוך בין הוף המרינה
לספינת השלום ובחזרה ,שאורכו כעשרים
קילומטרים ,הפך את התחרות מתישה
ומראתונית.
במהלך התחרות ,שנמשכה יותר מארבע
שעות ,השתקפה העייפות היטב בפניהם
של  31השייטים .שלושה קילומטרים לפני
ספינת השלום ,ניראה השייט הילל רשף
מתהפך עם סירתו לתוך המים הצוננים .וד
שייטים שבקירבתו לא האמינו למראה־עי-
ניהם שכן ,רשף ידוע כזאב־ים ותיק.
כשהתאושש והצליח לאזן את הסירה,
אמר :״בגלל השיוט הארוך נרדמתי ,ול
פתע מצאתי את עצמי במים .זה קרה
לי כמה פעמים במהלך התחרות.״
השיוט יוצא־הדופן נערך בשבת שעברה,
ומסלולו  :מחוף המרינה אל ספינת־השלום
ובחזרה .הוגה הרעיון היה אייבי נתן,
שתחנת־השלום שלו שידרה את מהלך ה
שיוט בשידור חי 31 .הסירות שנטלו בו
חלק חיו מדגם לייזר ,דגם זעיר הדומה
במידותיו לדגם גלית .תודות למישקלה
המועט של הסירה היא מסוגלת לפתח
מהירות מכסימאלית של  18קמ״ש ,כש
היא נעזרת ברוח גבית .העובדה שסירת
הלייזר מפתחת מהירות גדולה בהשוואה
לשאר סירות־המיפרש ,היתד ,הסיבה שח
סידות מסוג זה הן שהשתתפו בשיוט המ־
ראתוני.
נציגה אחת .בקילומטרים הראשונים,
מייד אחרי שניתן אות-הזינוק ,ניראה ה
פסל יגאל תומרקין כשהוא מוביל בראש.
תומרקין בן ד 44-,נחלש לקראת סיום
המחצית הראשונה של הדרך .אולם ,בהו
פעתו היה לשייט ״המקושט״ ביותר שניר
אה בחוף המרינה .הוא הופיע עם בגד־הפל-
גר״ נעלי־הפלגה ,חגורת־הצלד ,ואפודת־

חיים שיף ,מנהל מלון המרינה ,שאף הוא
נטל חלק במיבצע ,הבטיח שבשיוט לכבוד
פתיחת מלון דיפלומט ,יקבל הזוכה כרטיס
נסיעה לחו״ל.
רק נציגה אחת ייצגה את המין היפה
בתחרות .היתד ,זו איריס לוי בת ה־,18
נערה ג׳ינג׳ית שדורגה במקום ד,־ .26היא
סיפרה ,שיום־תחרות כזה גוזל לה את
כל השבת .״בחורה שרוצה להיות שיי-
טת,״ אמרה ,״צריכה לוותר על הרבה דב
רים בחיים.
״היום למשל,״ היא אומרת ,״אני הורסת
לי את כל השבת .למרינה הגעתי בשעות
המוקדמות של הבוקר ,בשבילי השיוט מס־
תיים רק במוצאי־שבת ,כשאני מתחילה
להתאושש מהשיוט המעייף.״
סירה מדגם לייזר עולה כ־ 15אלף לירות
מאיפה השיגה אירים את הכסף לקנות
סירה י
״האמת היא,״ עונה איריס ,״שהסירה היא
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פרס ראשון
הצלה .את השיוט הוא סיים במקום ה־.21
את הבכורה נטל דרור כרמל ,נער חיפאי
שגילה לאורך כל המסלול עליונות בו
לטת .אחריו הגיעו איתן גורל מהפועל
בת־ים ,וחיים ארוך מהפועל תל־אביב.
אך המאורע הפיקנטי שיל השיוט פולו
אירע דווקא במלון המרינה ,שבו חולקו
הפרסים לכל  31השייטים.
הנוכחים בלובי של המלון נדהמו לר
אות את אורי בכר ,שהגיע במקום ד31-,
והאחרון ,מקבל לידיו קופסת-ענק כפרס
על השתתפותו בשיוט .אורי פתח את ה
קופסא ברעד ,ונוכח כי היתלו בו .התברר
לו ,כי הפרס שקיבל עבור השתתפותו
היה שקל )וו( לחיבור כבלי־המיפרש ,ש
שוויו אינו עולה על ארבע לירות.
מן המקום הרביעי ומטה ,זכו השייטים
בתקליטים .דרור כרמל ,שזכה במקום
הראשון ,קיבל מיפרש ששוויו אלף לירות.
את הפרסים ,ששוויים הניע לשלושת אל 
פים לירות ,תרם אייבי נתן.
ה עו ל ם הז ה 2071

לא כל כך חדשה .ובגלל שהספורט יקר
אני נאלצת להודות שאני בקושי מבלה
בהשוואה לחברות בנות גילי .נראה לי
שהבנות בתל-אביב חוששות ,משום־מה
לעסוק בספורט השייט ,שהוא מטבעו
ספורט להרפתקנים .הן פשוט לא יודעות
מד ,הן מפסידות בחיים.״
אייט לא פרש .לזכותם של השייטים
יש לציין ,שאיש מהם לא פרש במהלך
השיוט .בדרך־כלל ,כש תחרויות נערכות
קרוב לחוף ,ולשייט נשבר ,הוא חוזר ל 
חוף שבמרחק מאות מטרים בילבד ממס
לול התחרות .הפעם ,לא היתד ,לשייטים
ברירה כזו שכן ,איש מהם לא שש להפ
סיק ,ולהיתקע בלב־ים סמוך לגבול המים
הטריטוריאליים של ישראל ,שם עוגנת
ספינת־השלום של אייבי נתן.
* זוכה בנשיקה מאייבי נתן
השיוט,

בתום
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