ביום חמישי  1.6.2016בשעה  10:00ועד השעה 14:30
התקיימה בבאולינג גן שמואל תחרות קובעת בבאולינג
לשחקני ספיישל אולימפיקס מכל הארץ.
בתחרות זו שיחקו  42שחקני באולינג ספיישל אולימפיקס
"מעמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות"
אשר הביאו כבוד רב לעמותה בזכות ההישגים המרשמים בתחרות זו.
השחקנים חולקו לקטגוריות לאור הישגם בתחרויות במהלך העונה הסדירה.
השחקנים חולקו ל 18 -קטגוריות ולעמותת נגב היו ספורטאים ב 12 -קטגוריות.
סיפור קטן אשר ממצא מה היא נתינה גם של הספורטאים:
השחקן מרסלו ממסגרת אגודת עמי סיים מקום ראשון בדרוג כשפנה אליו השחקן שסיים שלישי וביקש לעמוד
במקומו על המקום הראשון בשביל להרגיש את ההרגשה לזכות במקום ראשון פינה לו את הבמה ונתן לו גם את
המדליה אני חושב שזה אחד המעשים האצילים ביותר שראיתי בעונה זו מאחד השחקנים שלנו.
פניתי לשחקן מרסלו ושאלתי אתה סיימת ראשון למה אתה לא על הפודיום ראשון אמר בפשטות גם לו מותר
להרגיש מנצח....
ומזה למדתי שעל כולנו ללמוד ,לפרגן לתת להעניק כי זוהי הרגשה נפלאה ,וראיתי את החיוך הרחב שעל פניו כאשר
הבאתי לו את המדליה לה הוא זכאי מדליית זהב החיבוק והערכה זו מביאים אותי להמשיך להעניק לכם ספורטאים
את הכול למען הצלחתכם בחיים.

פירוט להשיגי השחקנים:
מקום ראשון –  8ספורטאים:
ממסגרת אלו"ט –קוסטה גיאורגייב.
ממסגרת אגודת עמי והחינוך המיוחד – מרסלו גסטון ,מזל יאסו ,עמית יונה ,אריק פוליבוי ,דרור
ראובן ,פאבלו וונדלבאום ,אלי אוחיון.
מקום שני –  6ספורטאים:
ממסגרת אלו"ט – עדי חדד ,משה חיים ,רותם מלכה.
ממסגרת אגודת עמי והחינוך המיוחד – רון שיש ,אולג קמינסקי ,לאוניד גרייב,
מקום שלישי –  5ספורטאים:
ממסגרת אלו"ט – רותם ול ,טל הילל.
ממסגרת אגודת עמי והחינוך המיוחד – אורנה פרקש ,רועי פרץ ,דבורה בכר.
מדליות השתתפות -
ממסגרת אלו"ט – אביגייל נגב ,אוריה הלמן ,בר רוגטה ,מורן גרובר ,מיכל גלילי ,מיקי וינטנזון,
עומר סדן ,שי בן שיטרית.
ממסגרת אגודת עמי והחינוך המיוחד –אלה פצחול ,בלה שפיר ,חיים סלובוז'יאנו ,חנה ביטון ,יוגב
דוד ,מריו גרין ,עמית סגל.

לכול התמונות מהתחרות אנא גשו לגלריה תמונות יש ספריה
מדהימה של תמונות מדהימות ושל ספורטאים מדהימים !!!

עמית מקום ראשון רון מקום שני

אריק מקום ראשון משה מקום שני רותם מקום שלישי

קוסטה מקום ראשון

רותם מקום שני טל מקום שלישי

דרור מקום ראשון רועי מקום שני אולג מקום שלישי השתתפות חיים ומריו

פאבלו מקום ראשון מיקי השתתפות

אלי מקום ראשון מריו מקום שני

ניפגש גם בעונה הבאה בסיום עונה בתחרות זו
"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות"

