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"לא היתה לי בעיה
לאולימפיאדה"

W

לקבל

בוברוב

הקפצה

התבשר רק
טניסאי השולחן הפתח תקוואי דני בוברוב
בשבוע שעבר שייצא לריו ,מה שלא מונע ממנו לכוון גבוה:
למדליה"
השאיפה היא להגיע
" אני מרגיש בכושר מצוין,

ך ציג נוסף של העיר פתח תקוה במשחקים הפאראלימפיים בריו
נ יהיה דני בוברוב בן ה ,30 -שחקן טניס שולחן במצב עמידה הסובל
מנכות מלידה בדרגה 6
רה על

ומדורג במקום התשיעי בעולם .את הבשו -

השתתפותו במשחקים קיבל בוברוב רק במהלך השבוע שעבר,

לאחר שמספר מדינות לא ניצלו את המקומות שהוקצו להן" .יש קצת
התרגשות ,אבל היות ושמרתי על כושר ולא הפסקתי להתאמן ,לא
היתה לי בעיה לקבל הקפצה

לאולימפיאדה",

מדגיש בוברוב בשי -

חה עם "ספורט מלאבס" ,כשהוא סוגר קצוות אחרונים לקראת הטי -
סה לריו בסוף השבוע הקרוב,

"למעשה כל החיים אני עוסק בספורט,

ולאורך כל הקמפיין של ארבע השנים
ביום .חלק

מהאימונים נעשו

האחרונות התאמנתי פעמיים

במתקנים של המועדון שלי אילן רמת

גן וחלק אחר נערך באולם הספורט מכבים בפתח תקוה .את המתקן
הזה הקצתה עבורי העירייה ואני הבאתי אליו פרטנרים
יחד איתם" .על

התחושות לקראת המשחקים

והתאמנתי שם

הפאראלימפיים מספר

בוברוב" :בשבילי זו זכות גדולה וגאווה לייצג את המדינה".
לאחרונה שב בוברוב מתחרות בסלובקיה ,בה סיים במקום השלי -
שי" .זו הייתה תחרות פחות או יותר ברמה של

האולימפיאדה" ,הוא

מרחיב" ,ניצחתי שם בין השאר שחקן שמדורג במקום חמישי בעולם".
אגב ,ברזומה של השחקן רשומות עשרות מדליות בתחרויות מקומיות
ובינלאומיות ,כולל בין השאר הגעה לשלב רבע הגמר באליפות אירו -
פה האחרונה וזכייה

באליפות ישראל לא פחות מ 6 -שנים ברציפות.

את בוברוב מאמן עידו בן שמחון.
מעבר להיותו ספורטאי ,בכובע נוסף משמש בוברוב
לים

כמנכ"ל "מי -

מדברות" ,הוצאה לאור וחברה לשיווק העוסקת במתן

שונים

לסופרים" .ברגע

שירותים

שהודיעו לי שאני יוצא לריו הייתי צריך

להזדרז ולקדם כל מיני מנהלות בעבודה ,כמו למשל הוצאת מש -
כורות לעובדים" ,משחזר בוברוב" ,למרות לוח זמנים צפוף השתד -
לתי להיות גמיש ולתמרן בהתאם".
בוברוב שצפוי להיכנס למעגל התחרויות כבר בשלבים

הראשונים

של המשחקים ,דרוך לקראת האתגר" .אני מרגיש בכושר מצוין ,כשה-
שאיפה היא להגיע למדליה" ,מסכם בוברוב" ,אני אעשה את המיטב
כדי להגיע מוכן ולעמוד במשימה".
ארנון

שוורצמן

ס

האולימפיאדה
לפני
יש הרבה רעש
והתעניינות
תקשורתית,
וכשהמשחקים
מתחילים זה
מתמסמס מאוד
מה.ר כשנותנים לנו
את הבמה אנחנו
משתדלים ליהנות
ממנה ולהעביר
את המסר על
חשיבות הספורט
הפאראלימפי"

