ולסיכום...
זה כמעט לא יאומן 5 .טורנירים מאחורינו .כבר יותר משבועיים אחרי
אירוע השיא בספורט הקיבוצי ועדיין לא יצא עלון סיכום .מה זה אומר
אתם שואלים? התשובה בעמוד השער של העלון...
הטורניר השנה עמד בסימן אליפות ראשונה לדור אחרי  3הופעות עבר כושלות בגמר .יחד
איתו הרכיבו את קבוצת תופי דורילה האלופה ינון וגולן .אבישי גם הגיע סוף סוף לעבודה,
סחף את שותפיו לקבוצת רוננבלום -נדב וטל ,לגמר ,וכמעט שתה מהבאר )והסתפק בתואר
השחקן המצטיין( .למקום השלישי הגיעה קבוצת ריאל יש"ע עם יניב ,טל הרץ ושיר ברלס.
איש זר )חורש מקיבוץ שדה בוקר( קטף את תואר אלוף הקליעות מהחצי ויניב שיקלי הוא
מלך הסלים שנה שניה רצוף .בתואר חביבת הקהל זכתה הקבוצה המפתיעה המופע
המוסיקלי של טל קרביץ ,עם דותן ,עידן ואפק.
חוץ מזה קרו כל הדברים הרגילים  -הבירה נגמרה מהר מהצפוי למרות שכמותה הוכפלה
לעומת השנה שעברה ,הלחמניות והנקניקיות הספיקו אבל הקטשופ והחמוצים אזלו מהר,
המוסיקה היתה שערורייתית )ראשים כבר נערפו( והכרוזים לא הפסיקו לדבר ,בהיעדרו
של דניאל מדר ,הכרוז המסורתי ,שפוטר ערב הטורניר .מה שעוד קרה זה שירדה קצת
הנוכחות בקהל ,השתתפו הרבה תושבים ואורחים והיה כדורסל טוב ברוב המקרים.
נודה לכל מי שתרם ועזר:
בראש ובראשונה לנותני החסות -לגד"ש )על תרומה גדולה במיוחד( ,לפלסטניר,
לאקונומיה ולעדן )שכמו תמיד עוזרים להצלחת הטורניר על ידי אספקת כל הציוד הנלווה
מעבר לתרומה הכספית(.
עוד נודה למתן גבע על הבאת המקרר מהפאב .לסמדר על השתלטות על המיקרופון וחיפוי
על מוסיקת רקע מעליבה .להווארד וחזי על המדרגות החדשות לבריכה .לעידן ,דותן
מדריך ,גבע ,אפק ואורי על הסחיבות וההתגייסות לעזור .לגולן על חבילת השי ממקס
ברנר .לצוות השופטים המסור .לניר )המציל( ,לטליה ,לעדי ולאיתי מקבוצת כינרת על
תפעול הנקניקיות .לחנה על תפעול תחום המזון .לטל רוזנבלום על שטיפת המגרש .לואלרי
על העזרה בקניית הקרטיבים .לכל מי שבא ,תמך ,עודד ,נתן מילה טובה ועזר בפירוק.
לילדי הבר מצווה על הענקת הפרסים המקצועית .לכל הותיקים על הנכונות התיאורטית
לשחק .למוטי נמר שתמיד מציע את עזרתו .לעמיקם .להווארד על רכב ההובלות .למי שגנב
את הכדור בסוף הטורניר ובכך נתן לנו רעיון לעוד אייטם לאתר )אגב אתר-
 ,www.nirel.org.ilכניסה יומיומית אחת לפחות ,כן?!( ,לכל הטוקבקיסטים באתר שליבו
את האש לקראת הטורניר ופרגנו בסיומו .לכל מי שעזר בטורנירים לכל אורך השנים.
תודה למשפחותינו ,להורינו שהביאונו עד הלום ,ולכל מי ששכחנו ועימו הסליחה.
ותודה אחת מיוחדת לדני )הבן של עידית וג’וני( ואלכס שמגיעים כל שנה לטורניר מארה”ב
יחד עם חברים .תכל’ס? מחמם את הלב.
השנה מפאת חוסר יכולת מנטלית לא יהיו סיכומים למשחקים .לפניכם רק עמוד הקלעים
של הטורניר הנוכחי ושל כל הזמנים ובנוסף טבלת קבלני התארים.
רק בריאות!

סטטיסטיקה
2009

כל הזמנים

סיכום מנהלים
אלופות

MVP

קליעות מהחצי

