ספורט נכים

כבשו את דבלין
אליפות אירופה בשחייה לנכים התקיימה בשבוע שעבר
בדבלין 11 .שחיינים "צ^ את נבחרת ישראל ,בתוכם 9
מאיל״ן חיפה/קריות ,שזכו בשלל מדליות .כבוד
אליפות אירופה בשחייה לנכים התקיימה בשבוע שעבר בד
בלין 400 .שחיינים מ 37-מדינות נטלו חלק באליפות ,בתוכם 11
מישראל ,רובם הגדול ממועדון אילץ חיפה/קריות .את הנבחרת
הוביל המאמן יעקב בייננסון ,שהוא גם מאמן מועדץ אילץ חיפה.
נבחרת ישראל זכתה באליפות ב 11-מדליות וסיימה במקום
ה 10-כללי .כבוד גדול.
בבירת שחייני המועדץ ענבל פיזרו הייתה גם הראשונה שה
ביאה מדליית זהב לישראל במשחה  200חופשי ,אחרי שעצרה
את השעון בתוצאה  .2:54.91פיזארו) ,(31במקור מקיבוץ יזר
עאל ,זכתה גם במדליית כסף במשחה  200מעורב אישי בתו
צאה  3:38.79דקות ובמדליית ארד במשחה  100חופשי בתו
צאה  1:28.39דקות .עוץ כי פיזארו שקלה לפרוש לפני שנתיים
אחרי שעברה מחלה קשה ,שגרמה לנסיגה ביכולתה במשחקים
הפראלימפיים ,שנערכו בריו  ,2016בהם זכתה במדליית ארד.
בסך הכל זכתה פיזרו ב 9-מדליות פראלימפיות ,ב 6-מדליות
באליפויות העולם ,וכעת אחרי אליפות אירופה בדבלץ ,יש לה
גם  8מדליות באליפויות אירופה .ספורטאית על ,הגדולה בכל
הזמנים בשחיית נכים.
את הפתעת האליפות סיפק הצעיר עמי דדאץ) (17מקרית
אתא ,שהשתתף לראשונה בתחרות גדולה וסיים את האליפות עם
שתי מדליות זהב ומדליית כסף .ההישג הטוב ביותר של המש
לחת הישראלית באליפות וכל עתידו לפניו .דדאון זכה במדליית
זהב במשחה  100חופשי בתוצאה  1:25.40־ שיא אישי .בנו
סף זכה דדאון במדליית זהב במשחה  150מי מעורב אישי בזמן
 ,2:39.95תוך שבירת שיאו האישי .דדאון קינח עם מדליית כסף
במשחה  50חזה בתוצאה  55:05שניות.
מרק מליאר) (18מקרית מוצקץ זכה במדליית כסף במשחה
 400מ' חופשי בזמן  ,4:48.69תוך כדי קביעת שיא אישי .בנוסף
זכה מרק במדליית ארד במשחה  100חזה בתוצאה  1:24.67ונד
דליית ארד נוספת במשחה  100גב .אראל הלוי) (27מאלץ הגליל
זכתה במדליית ארד במשחה  400חופשי בזמן  5:56.28דקות.
את הנבחרת המצוינת של מועדון אילץ חיפה השלימו :אריק
מליאר )) (18אחיו התאום של מרק( ,מקרית מוצקין ,יוליד.
גורדיציוק) (20מקרית ים ,שסיימה במקום הרביעי במשחה 400
חופשי בתוצאה  - 5:02.04שיא ישראלי חדש בקטגוריה שלה.
איאד שלבי משפרעם ,שסיים במקום השישי במשחה  100מי גב,
ובשאר חלבי) (22מדלית אל כרמל
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