
ה״שוילי הקמיע
בבוקר לתחרות. שהגיעו הגלשניס כל את מכירה הישראלי,

 לקו־הגמר. שמגיעים הגולשים את לרשום כדי לים יוצאת היא
 לשופטים. גלישה ומדגימה למים קופצת היא למיקצה מיקצה בין

לה. עוזרים כולם השיפוט, לסירת לחזור מתבקשת כשהיא

מה־ נהנה קלפפר אבי
 שלא למרות גלישה,

בתחרויות. במיוחד מהרשימים להשגיס זכה
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 מקיבוץ בובר שימשון
מההצ מרוצה שדות־ים

מידו בעזרת בארץ. התחרות באירגון לחה
מרותו. להשלים מצליח הרם וקולו תיו

 שייט אבי אולם, הזו, הנבחרת הקבוצה עם
גר אלוף את לעזרתו גייס כן ועל ותיק

מניה.
 הוא הגלישה, בתום לחוף עולה כשאבי

 ריפוד על שלו הגלשן את להניח מקפיד
 התחרות לפני החול. על אותו לזרוק ולא
 ששירת המיפרש, את להחליף נאלץ הזו,

ש הוצאה בלבד. חודשים שלושה אותו
ל״י. אלף 14 של נוסף במימון הסתכמה

 גילה 12 בגיל בשבי־ציון, נולד אבי
 היתד, לא צעיר בגיל הים. ספורט את
 הזה היקר הספורט את לממן אפשרות לו

הוריו. את גייס ולכן
כש ,420 הדגם את השיט הוא בתחילה,

 הצוות איש ברוקמן ושימשון ההגאי הוא
 ואף בחו״ל לתחרויות יצאו השניים שלו.

 הישג לנוער. 420 בדגם תשיעי במקום זכו
בינ בקנה־מידה ביותר למכובד נחשב זה

לאומי.
 מאמן נאלץ .1972ב־ מכן, לאחר שנה

 חדש, צוות להרכיב הנדל, אראל הנבחרת,
 הפך אראל .16 גיל את עבר שאבי מכיוון

אליו וצירף להגאי ברוקמן שימשון את

 420 בדגם צוות כאיש פרידלנדר איתן את
מר הישג עם מגרמניה חזרו והשניים

לנו העולם כאלופי הוכתרו הם — שים
 בדגם להישגים הגיע קלפפר אבי ער.

 ל־ כשגויים להתאמן הפסיק אולם ליזר,
 שנים ארבע לאחר האחרונה, בשנה צה״ל.

ש כיוון לגלשני־הרוח, חזר בצבע־קבע,
 בטיפול זמן הרבה להשקיע צורך אין

רב. טיפול דורשת הסירה בעוד בגלשן,
 הייתי בתחרות השני המיקצה ״בתחילת

 ״הגעתי אבי, מספר השנים־עשר,״ במקום
 זווית את להגדיל צריך והייתי למצוף

 אוסרת בתחרות שהחוקה מכיוון העיקוף
לתמ לי הפריעה הרוח במצוף, נגיעה על
נו גולשים בעשרות התמלא השטח רן.

 המיפרשים — ״שתיל״ נוצר ואז ספים
המיפ־ על לחץ היה ולא הרוח את עצרו

 בגלשן שנוגע גלשן פוסלת החוקה רש.
 מהעסק- להחלץ כדי למים. ונפלתי אחר
 ורק שלי הגלשן עם מטר 15 שחיתי ביש

ול הגלשן על לעלות שוב יכולתי אז
אח גולשים 30כש־ המיפרש, את הרים
אותי״. לעבור הספיקו רים

 על ממתינים קלפפר אבי של הוריו
 ברגע אולם צער, מתמלא וליבם החוף
צעי בילדים מוקף הוא לחוף מגיע שאבי
 ממתינים הם גלשנים. בקורס חניכו רים׳

 ודד הגלשן את להעלות דואגים ומיד לו
הנערץ. אבי הוא בשבילם הים, מן מיפרש
 מסביר הוא העיניים.״ מול לבן ״הכל

 כל עם התחרתי לא פעם ״אף המצב, את
 הניסיון את לי ואין גולשים הרבה כך

כזה.״ ממצב להחלץ איר
ן■ רזץ גידה

ל2בבליש, □מצוד לגעת אסור
את לעקוף אחת בבת גלשנים כמה וכשמגיעים .בתחרות, סה


