מדליות לשחייני אידן חיפה באליפות אירופה הפראלימפית
ענבל פיזרו זכתה במדליות זהב ,כסף וארד ,עמי דדאון בן ה 17-הפליא עם שתי מדליות זהב ושתי מדליות כסף וזה עוד לא הכל

הספורטאית הפראלימפית הבכירה של ישראל,
״ *  . r . .ענבל פיזרו) (31מאיל״ן חיפה ,שוב הביאה כבוד
ותהילה למדינת ישראל באליפות אירופה בדבלין,
אירלנד.
פיזרו ,המתאמנת בהדרכת יעקב ביננזון במרכז
הספורט של איל״ן קריית חיים ,זכתה ב 3-מדליות.
כבר ביומה הראשון של האלופות זכתה פיזרו
במדליית זהב במשחה ל 200-מ׳ חופשי 2:54.91 -
דקות ,למחרת זכתה במדליית ארד ב 200-מ׳
מעורב אישי בקובעה  3:38.79דקות .כעבור יום
שודרגה המדליה לכסף אחרי שהוחלט לשנות את
סווג דרגת הנכות של אחת המדליסטיות .את המד 
ליה השלישית גרפה ענבל במשחה ל 100-מ׳
חופשי כשסיימה שלישית ב 100-מ׳ חופשי -
 1:25.21בדקה אחרי שחייניות מבריטניה ואיטליה.
ענבל פיזרו היא בעלת תשע מדליות מארבעה
ענבל פיזרו שוב ביצרה את מעמדה כבכירת הספורטאיות משחקים פראלימפיים באתונה ,בייג׳ין ,לונדון וריו
הפראלימפיות של ישראל.
)צילום :פייסבוק( .בנוסף ל 10-מדליות באליפויות העולם .אין לישר 
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אל ספורטאים פעילים ברמתה עם רזומה שכזה .גם
בגילה המתקדם יחסית היא לא עוצרת.
אליפות אירופית מוצלחת מאוד גם לעמי דדאון
בן ה ,17-התקווה הגדולה של השחייה הפראליט־
פית .דדאון המתחרה בקטגוריית נכות  3זכה בשתי
מדליות זהב ב 100-מ׳ חופשי וב 150-מ׳ מעורב
אישי ובשתי מדליות כסף ב 50-מ' חזה 55.06 -
שניות וב 200-מ׳ חופשי  3:10.76 -דקות.
מארק מליאר בן ה 18-זכה בשתי מדליות ארד
ב 100-מ׳ חזה וב 400-מ׳ חופשי וסיים שישי ב50-
מ׳ גב .במשחה זה סיים דדאון חמישי ,אראל הלוי
זכתה בארד ב 400-מ׳ חופשי ודורגה שביעית ב 
ססו מ׳ חופשי ,יוליה גורדיצ׳יק סיימה רביעית ב-
 400מ׳ חופשי ואיאד שלבי דורג שישי ב 100-מ׳
גב.
בסיכום היתה זו אליפות מוצלחת מאוד לשחייני
איל״ן חיפה שזכו ברוב המדליות של המשלחת עמי רראון .רק בן  17וכבר מדליסט
זהב באליפות אירופה) .צילום :פייסבוק(.
הישראלית.

