גם לישראל נציגות במועדון
עיתונאי הסקי הבילאומי ״”SCIJ

כאשר מדובר בסקי ,אין זה מתחבר בשום צורה לישראל .יחד עם זאת כדאי שנדע שלישראל
נציגות מכובדת במועדון עיתונאי הסקי העולמי ״הסקיז״ ( .)scijבימים אלו שבתי לארץ לאחר
מספר ימים בהם השתתפתי כחבר במשלחת הישראלית בכנס הבילאומי היוקרתי של מועדון
עיתונאי הסקי ״ ”scijשהתקיים באתר הסקי ״פמפורובו״ ( )Pamporovoשבבולגריה .כנס
שמתקיים מדי חורף באתרי הסקי השונים בעולם .בכנס השתתפו כ 50-מדינות  -מאירופה,
ארצות הברית ,קנדה ,תורכיה וישראל .הכנס מנה כ 190-עיתונאים ,מתוכם  8עיתונאים במשלחת
הישראלית בראשות הגב׳ אליה צביאל ,עיתונאית וגולשת ותיקה
מאת :יוסי רוזנמן ,עיתונאי תושב יבנה
 Scijהוא ארגון ייחודי שנוסד של הפורום ,התגבשה מסורת
בשנת  ,1955במהלך המלחמה לפיה מתכנסת אסיפה שנתית מדי
הקרה ,כפרויקט שנועד להפגיש חורף באתרי סקי ,פעם במערב
אנשי תקשורת משני צידי החומה ופעם במזרח ,לסירוגין .לוחות
ולאפשר דיאלוג בין תפיסות הזמנים כוללים מפגשים עם אישים
העולם השונות .כיום מונה האירגון פוליטיים של המדינה המארחת,
מאות עיתונאים מכ 50-מדינות ,מתקיימים דיונים בנושאים שעל
בהם ראשי עיתונים ,אנשי מדיה סדר היום הבינלאומי והתקשורתי
אלקטרונית ודיגיטאלית ,פרשנים ,וכן מתקיימות גם תחרויות סקי בין
החברים.
כתבים ומומחי תקשורת.
כדי להדגיש את האופי הלא רשמי כינוסים מסוג זה מתקיימים גם
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בתקופות הקיץ והסתיו ,במדינות
שאינן מדינות סקי.
ישראל ,שחברה בארגון מאז ,1974
אירחה בשנה שעברה את כנס
הקיץ 30 ,שנה לאחר הכנס הראשון
שהתקיים בארץ ,בשנת .1987
הכנס אורגן ביוזמת יו״ר איגוד
עיתונאי הסקיז בארץ הגב׳ אליה
צביאל ובחסות האיגוד הישראלי
לעיתונות תקופתית בראשותה של
הגב׳ עליזה ז׳זק.
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כיו״ר הוועדה לקשרי החוץ ,היה לי
לכבוד ללוות את המשלחת במהלך
 5ימי שהותם בארץ.
במהלך הכנס התקיימו תחרויות
סקי בין חברי המדינות .בין המדינות
שהגיעו להישגים הגבוהים ביותר
היו מן הסתם מדינות סקי כמו:
איטליה ,צ׳כיה ,סלובניה וקנדה.
הפאנלים בכנס נסובו על היבטים
פנימיים ויוזמות האירגון ,כמו כן
חברי ההנהלה אושרו לקדנציה
נוספת כשבראש ממשיך לעמוד
מר פרדריק וולאש (Frederick
 )wallaceעיתונאי מקנדה.
נדונו הצעות לשינוי בתקנון
האיגוד שאמורים להיות מאושרים
בהמשך על ידי החברים .גם
נשיא בולגריה לשעבר פלבנלייב
רוסן ,כיבד בנוכחותו את אחד
הפאנלים.
פמפורובו הוא אתר סקי פופולרי
במחוז סמוליאן שבדרום בולגריה,
אחד הידועים בבלקן ,האתר
נמצא בין יערות אורן ומבקרים בו
בעיקר לסקי וסנובורד,זהו גם אזור
תיירותי בקיץ .מרכז פמפורובו
מציע מספר ברים ומלונות .זהו
גם אחד מאתרי הסקי הדרומיים
ביותר באירופה .האתר מתאים
למשפחות ומותאם למתחילים
ולמקצוענים.
האתר ממוקם בדרום הרי
רודופי בגובה של  1620מטרים
מעל גובה פני הים .הפסגה
הגבוהה ביותר באזור ,סנז׳נקה
היא בגובה  1928מטר ,ומתנשאת
מספר מאות מטרים מעל האתר.
פמפורובו נמצאת במרחק של
כ 260-ק"מ מסופיה 85 ,ק"מ
מדרום לפלובדיב 15 ,ק"מ צפונית
לסמוליאן ו 10-ק"מ מדרום
לצ׳פלרה .באתר הנופש  55ק"מ של
מסלולי סקי ו 38-ק"מ של מסלולי
קרוס קאונטרי .באתר  18מעליות
עם קיבולת של  13,000אנשים
לשעה .ארבע מכונות לפילוס שלג
ו 90%-מהשטח מכוסה במייצרי
שלג מבטיחים לגולשים גלישה
מהנה ונוחה .יותר מ 100-מדריכי
סקי מוכשרים ,רהוטים בשפות
שונות ,זמינים לעזרת מתחילים,
ובינוניים ,בסקי ובסנואובורד.
החורף בפמפורובו נוטה להיות
מתון ,אך ישנם כ 150-ימי שלג
בכל שנה .השילוב הזה עוזר לעונת
סקי ארוכה באתר .פמפורובו
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ידועה בשל ימי השמש הרבים בזמן
החורף ,בדרך כלל כ 120-ימים
מדצמבר עד מאי .הטמפרטורה
הממוצעת במשך העונה היא  3עד
 12מעלות מתחת לאפס.
ראוי לציין את צוות העיתונאים
הבולגרי שאירח אותנו ,שעשה
את המיטב ליצירת אווירה נעימה
והצלחת הכנס.
ישנם ארבעה סוגי מסלולים בסקי,
כולם מסלולי עקלתון הנבדלים זה
מזה בצפיפות הדגלים שביניהם
הגולש נדרש לזגזג:
סלאלום  -זהו סוג המסלול

האיטי ביותר ,וגם הטכני ביותר.
המתחרים צריכים לעבור בין זוגות
דגלים קרובים אחד לשני ועם
פריסה צפופה ,מה שמחייב פניות
חדות מאוד כדי לעבור בין הדגלים
תוך כדי שליטה מבוקרת במהירות
הגוברת באופן טבעי בזמן המקצה.
בשל הצפיפות של הדגלים זהו
ענף הסקי עם אחוז הפסילות
הגבוה ביותר ,הקושי הרב לשמר
את המהירות בד בבד עם שימור
היכולת לזגזג בין השערים מאלצת
את הגולש להפעיל את כל יכולתו
הפיזית בצורה מתפרצת כל שער

מחדש ,ובפרץ אנרגיה כזה כל אי
דיוק בתזמון עלול להוציא את
הגולש מהמסלול ללא שליטה .בכל
תחרות בדרך כלל נפסל אחוז גבוה
מהגולשים בגלל אי מעבר בין זוג
דגלים.
סלאלום ענק  -זהו מסלול מהיר
יותר מסלאלום ,ונחשב למקצה
אשר בו ,החשיבות היא למתחרה
בעל היכולת הגדולה ביותר לשלב
בין הצד הטכני ושימור המהירות.
רוב הגולשים שמתמחים בסלאלום
מתחרים גם בסלאלום ענק .הפניות
חדות מעט פחות מבסלאלום ,מה
שמאפשר צבירת מהירות רבה
יותר ,לעיתים גם באזור 80–60
קמ"ש .בסלאלום ענק יש על-פי
רוב פחות פסילות מבסלאלום.
סופר ( Gקיצור של סופר ג'יאנט
סלאלום)  -זהו מסלול מהיר
משמעותית מהקודמים שהוזכרו,
עם דגלים צפופים פחות ולכן
מאפשר לגולש ולצבור מהירות
רבה .במסלולים מסוימים ישנם
קטעים בהם המתחרה מגיע
למהירות של  110קמ"ש
ויותר.
גלישה במורד ("דאון היל")
 זהו המסלול המהיר ביותרבסקי ,הדגלים מרוחקים מאוד
אחד מהשני ובצפיפות נמוכה
מאוד ,לרוב הפניות אינן חדות
והמתחרה צובר מהירות אדירה,
במסלולים מסוימים גולשים
במהירות של למעלה מ130-
קמ"ש .בחלק ממסלולי הגלישה
במורד ,בונים את המסלול עם
כמה תלוליות קטנות ()Bumps
על מנת להקשות על המתחרים,
אשר עקב תלוליות אלו משתדלים
לא לקפוץ ,אך במהירויות אלו גם
ניתור לא מדויק יגרום למתחרה
לזנק למרחק של עשרות מטרים.
זהו מסלול פחות טכני ויותר פיזי.
מספר הפסילות מועט ,אולם בשל
המהירות הרבה מתחרה שנופל
נמצא בסכנת פציעה חמורה.
תחרות הקרוז קאונטרי חתמה את
התחרויות.
הקרוז קאונטרי זוהי תחרות
המשלבת בתוכה ריצה על מגלשיים
תוך כדי גלישה במסלול סגור
ושטוח יחסית .התחרות חולקה
לנשים וגברים על פי חתך הגילאים
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www.yavnenet.co.il

77
29

