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 82ביוני
אל:
 יו"ר איגוד החתירה ,מר רם גולומביק פרוייקט "אתנה" לכל מאן דבעיהנדון :אלופת ישראל לנוער בחתירה – אירינה וורווראנו (רוני יוסטר)
שלום רב,
אירינה וורווראנו ,אלופת ישראל לנוער בחתירה ,היא ילידת נובמבר  ,2991וזאת השנה האחרונה
בה היא יכולה לייצג את ישראל בתחרויות בינ"ל לנוער.
אירינה למדה לחתור מגיל  20שנים ,ומאז מתמידה באימונים ברצינות ובנחישות.
במשך השנים ,עם גדילתה ,התברר שיש לה נתונים פיסיים טבעיים מעולים לעיסוק תחרותי בענף
החתירה .אירינה רכשה לעצמה גם טכניקה טובה מאד ,שמאפשרת לה להמשיך ולהתקדם כחותרת
הישגית ,ומעידים על כך גם מאמניה במחנה האימונים רשמי של התאחדות החתירה העולמית
 ,FISAאליו הוזמנה.
בהמשך למחנה הזה אירינה ייצגה בהצלחה רבה את ישראל באליפות אירופה לנוער שהתקיימה
בחודש שעבר בצ'כיה ,שם עלתה לגמר  Bוסיימה במקום ה( 22 -מבין  21מתחרות) ,תוך שהיא
מפגינה יכולת שמבטיחה התקדמות והישגים טובים עוד יותר בעתיד .זאת התוצאה הטובה ביותר
של חותר/ת ישראלי/ת בנוער ,בזירה הבינ"ל ב 80 -השנים האחרונות.
כמי שעקב אחרי אימוניה במשך כל השנים ,וליווה אותה להצלחתה בתחרות הבינ"ל הגדולה
בבוסטון ( ,)The Head of the Charlesוכמובן ,העונג ללוותה באליפות אירופה לנוער השנה ,אני
משוכנע ביכולות שלה ובהחלט מצטרף לחוות הדעת של מאמני  FISAלגבי הפוטנציאל שלה לעתיד,
ולגבי הכדאיות של ההשקעה בה ובקידומה .אם יתאפשר לאירינה להמשיך ולהתאמן ברצינות
ובנחישות ובהתמדה כפי שהיא עושה זאת כיום ,אני בהחלט רואה בה מועמדת רצינית לעמידה
בקריטריונים שיהיו לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו .8080
אירינה עומדת לייצג את ישראל באליפות העולם לנוער בברזיל שתתקיים בחודש אוגוסט השנה,
ולפני כן כהכנה לתחרות הזאת ,בתחרות גביע העולם (לבוגרות) בשוויץ ובמחנה אימונים בפולין.
הפעילות אותה מבצעת אירינה ,ההכנות והתחרויות ,והמשכה של הפעילות הזאת כרוכות בהוצאה
כספית גדולה שאין ביכולת משפחתה והסובבים אותה לעמוד בה.
תודה רבה ל"אתנה" על התקציב של  ₪ 5,500שאושר לה השנה .ברם ,עם זאת ,הסכום הזה לא
מכסה את העלויות הריאליות של השתתפות במחנות האימונים והתחרויות ,כולל טיסות ,שכירת
ציוד ,ושהייה .ולכן ,אני מבקש בזאת מפרוייקט "אתנה" ,ומכל מי שיכול ,בנוסף ,לתמוך באירינה
ולעזור לה להתקדם ולייצג את ישראל בזירה הבינ"ל ,כספורטאית הישגית ,ולהניף את דגל ישראל
בגאון בזירה הבינ"ל.
בתודה מראש על עזרה ותמיכה,
דניאל רוטנברג
שופט בינ"ל ומאמן.
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