
 הנס ער השבוע חזה הגילים נר בני שואלים1 עשרות
: ׳שוע של וצרי ו הם הנ נרת פני על הלנ י הכ

החל הישראלית. הסקי התאחדות הוקמה
בסקי ישראל אליפות מתקיימת 1967מ־

 בני מצד באה לכך היוזמה קבוע. באופן
 היה ולד רמי מכפר־סבא. ולד מישפחת
ששת במילחמת שנפל בצנחנים רב־סרן
כינרת למושבה לבוא נהג הוא הימים.

 מותו לאחר שלדג. בחוף סקי ולעשות
 המסורתית התחרות את מישפחתו יזמה
רמי. של שמו על נודד גביע מוענק שבה

 התאחדות זכתה לא הזה, היום עצם עד
 הספורט רשות מצד רישמית להכרה הסקי
מקו על שחולשים אחדים גורמים ומצד

 לכן הישראלי. הספורט של המימון רות
 הציור כל את לרכוש המתחרים כל חייבים
 על האירופיות לתחרויות לנסוע מכספם,

בארץ. תחרויות בעצמם ולארגן חשבונם,
 רבה להתמרמרות גורמת זו עובדה

 גנזי משה מהם, ששניים המיתחרים, בקרב
 הטובים חמשת עם כיום נמנים קרת ואיתן

הרא המקומות שני את ותופסים בעולם,
בקפיצות. באירופה שונים

 סיפר תשע״, בגיל להתאמן ״התחלתי
 לארץ הגיע 1971״ב־ ,18ה־ בן קרת איתן

 פגשו שהורי אחרי ניישן, דויד מאנגליה
בספרד. העולם באליפות לכן קודם אותו

מבוז )20( גנזי משה
בקפי־ אירופה אלוף ים,

 לזכות הטובים המועמדים ואחד צת־סקכ
במונטריאול. בתחרות העולם אליפות בכתר

 מיק־ ספורט מגלשי סירה, עימו הביא הוא
 את לקחת התחלנו מאז ומדריכים. צועיים

איחרו. לא והתוצאות ברצינות העניינים
 מוקדש פנוי רגע כל קשה. היא ״העבודה
 בשבוע. פעמים ,4 לכינרת באים לאימונים.

וב בארצות־הברית לסקי לבתי־ספר נסענו
 פנטסטיים. תנאים שם להם יש אנגליה.
 אגם עומד בחו״ל הסקי מועדוני לרשות

 נהגי ורוגע, שקט תמיד שהוא מלאכותי
 תלויה המתחרה (הצלחת מיקצועיים סירות

 משוכלל ציוד הסירה), במשיט מעט לא
 בארץ, זאת לעומת מיקצועיים. ומדריכים

 כל האוויר. ובמזג בכינרת תלויים אנחנו
 קילומטר 300 של נסיעה מצריך אימון

חיי אנחנו המיתקנים את וחזרה, לכינרת
 מיקצו־ מדריכים אין בעצמנו, לארגן בים
דעהו. את איש מאמנים ואנחנו עיים

 יותר מקבלת ג׳ מליגה כדורגל ״קבוצת
ה הסקי התאחדות מאשר כספית תמיכה

בהתמרמרות. קרת מסכם ישראלית״,
 גרינברג, ״מנו״ היה ממורמר פחות לא
 הארצית: התחרות אירגון שמאחורי האיש

 כסף כמה ותראה וינגייט למכון ״סע
 של בקבוצות או באתלט, משקיעים ומרץ
 בעולם שהישגיהם כושלים, ספורט ענפי

 סיכוי השנה יש בסקי, שנים. זה ירודים
 גנזי, משה של בדמותו עולמי לאלוף

אפסית.״ הספורט רשות מצד וההשקעה
!■ קיר עופר

העתיד דוו
ישראל באליפות בתחרות. חלקו בגננו־

 בתחרות, המשתתפים מצעירי אחד ,11 בן
 מהמים אותו שמשתה לסירה שעלה לאחר
בני־עשרה. השתתפות בלטה טבריה בחוף'

הניצחון קפיצת
מטרים. 48.75 של למרחק כשקפץ

מבת גנזי משה של קפיצתו את המראות תמונות שתי
 ניצח גנזי הסקי. אליפות של הקפיצות בשלב ים,

53 של למרחק קפץ הוא אירופה אליפות. על בתחרות

 הכרה בישראל הסקי ספורט יקבל אם העולמי. מהשיא פחות מטרים שלושה מטרים,
 המקפצה אל זה. בענף עולמיים הישגים למדינה צפויים הספורט, מוסדות של רישמית

סתר שלמה צילם: בקירוב. קמ״ש 120 של במהירות גנזי משה הגיע זצפה
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