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    ליקה אדלשטיין רוזיאנוליקה אדלשטיין רוזיאנוליקה אדלשטיין רוזיאנוליקה אדלשטיין רוזיאנו''''אנגאנגאנגאנג

  רומניה, בבוקרשט, 1921 באוקטובר �15נולדה ב •

 ישראל , בחיפה, 2006 בפברואר �21נפטרה ב •

זכתה שש פעמי� ברציפות , אנגליקה אדלשטיי� רויאנו הינה יהודייה ממוצא רומני
  . 1955 – 1950בי� הבתואר אליפות העול� לנשי� בטניס שולח� 

מציב את רוזיאנו , שהוא יחיד במינו בהיסטוריה של טניס השולח� לנשי�, הישג זה
בשורה הראשונה של שחקניות טניס השולח� לדורותיה� ויש אשר סבורי� כי היא 

  . ראויה לתואר השחקנית הגדולה בכל הזמני�

 17!זכתה רוזיאנו ב, בסיכו� הכולל של הופעותיה באליפות העול� בטניס שולח�
  .  מדליות כס$ וארד12!דליות זהב ובמ

 1960! בישראלעלתה ל, אדלשטיי�!אשר לאחר נישואיה נקראה רוזיאנו, רוזיאנו
  .1962! ו1961, 1960ה לזכות ג� באליפות ישראל לנשי� בשני� והספיק

 הרכיב בבית 16!כאשר אחיה ב� ה, 8רוזיאנו הכירה את המשחק לראשונה בגיל 
במשחקי� שהתנהלו בביתה פיתחו בני הבית דר' אימו� . רשת של טניס שולח�

מיוחדת כאשר השתדלו להכות בכדור כ' שינחת בתו' כובע שאת מיקומו שינו 
  .ליקה לגמר אליפות רומניה לנשי�' העפילה אנג13כבר בגיל . מפע� לפע�

שליטה , הייתה לה עבודת רגליי� מצוינת: רוזיאנו הצטיינה בכל תחומי המשחק
נחישות ושאיפה , כל אלו השתלבו ביכולת טבעית. טובה בכדור וטכניקה טובה

  .מתמדת לניצחו�

ליקה לעבוד במחשבי� 'אנגהחלה , לאחר שסיימה את הקריירה הספורטיבית
ג� בתחו� המחשבי� באו לידי ביטוי חלק מהתכונות שהפכו . לצורכי פרנסתה

  ". עובד מצטיי� של אלביט" זכתה בתואר 1980אותה לאלופת עול� ובשנת 

  . לתואר אזרחית כבוד של העיר2001!בשנותיה האחרונות התגוררה בחיפה וזכתה ב

  .1987משנת  ITTF – של איגוד טניס השולח� העולמי ה "היכל התהילה" במונצחת 

 היהודיי� הגדולי� בכל הזמני� במכו� הספורטאי� הונצחה במוזיאו� !1997בשנת 
  .וינגייט



    הישגים ספורטיבייםהישגים ספורטיבייםהישגים ספורטיבייםהישגים ספורטיביים
  :יות עול� של טניס שולח�השתתפות באליפו

   Geza Eros מקו� שלישי בזוגות מעורבי� יחד ע� ! בבד� שבאוסטריה ! 1937

 Sari Szasz-Kolosvary מקו� שני בזוגות נשי� יחד ע� ! בקהיר שבמצרי� ! 1939
  מקו� שלישי קבוצתי ע� נבחרת רומניה     

   מקו� רביעי בזוגות מעורבי� יחד ,  מקו� שלישי נשי�! בלונדו� שבאנגליה ! 1948
   ומקו� שלישי קבוצתי ע� נבחרת רומניה Richard Bergmannע�     

,  מקו� ראשו� נשי�! הונגריה שבבודפשטב ! 1950
, Gizella Farkasמקו� שני לזוגות נשי� יחד ע� 

 Ivanחד ע� מקו� שלישי לזוגות מעורבי� י

Andreadis קבוצתי ע� נבחרת �ומקו� ראשו 
  רומניה 

,  מקו� ראשו� נשי�! שבאוסטריה ווינהב ! 1951
-Sari Szaszנשי� יחד ע� מקו� שני בזוגות 

Kolosvary , בזוגות מעורבי� יחד ע� �מקו� ראשו

Bohumil Vana , קבוצתי ע� נבחרת �מקו� ראשו
  רומניה 

מקו� ראשו� בזוגות ,  מקו� ראשו� נשי�! הודו שבמומבאיב ! 1952
  מקו� שני קבוצתי ע� נבחרת רומניה , Ferenc Sidoמעורבי� יחד ע� 

מקו� שני בזוגות נשי� ,  מקו� ראשו� נשי�! בבוקרשט שברומניה ! 1953

 Ferencמקו� ראשו� בזוגות מעורבי� יחד ע� , Gizella Farkasיחד ע� 

Sido קבוצתי ע� נבחרת רומניה �ומקו� ראשו   

מקו� שלישי בזוגות נשי� יחד ע� ,  מקו� ראשו� נשי�!נדו� שבאנגליה  בלו! 1954
Gizella Farkas   

מקו� ראשו� בזוגות נשי� יחד ע� ,  מקו� ראשו� נשי�! הולנד שבאוטרכטב ! 1955
Ella Constantinescu-Zeller קבוצתי ע� נבחרת רומניה �ומקו� ראשו   

-Ella Constantinescu מקו� ראשו� בזוגות נשי� יחד ע� ! יפ� שבטוקיוב ! 1956

Zellerקב �וצתי ע� נבחרת רומניה  ומקו� ראשו  

 Helen Elliott מקו� שלישי בזוגות נשי� יחד ע� ! שבדיה שבסטוקהול�ב ! 1957
  ומקו� שני קבוצתי ע� נבחרת רומניה 

  



  : בטניס שולח�אירופההשתתפות באליפויות 

מקו� ראשו� בזוגות נשי� יחד ,  מקו� שלישי נשי�! בבודפשט שבהונגריה ! 1958

   ומקו� שני קבוצתי ע� נבחרת רומניה Ella Zellerע� 

 Maria מקו� ראשו� בזוגות נשי� יחד ע� ! יוגוסלביה שבזגרבב ! 1960

Alexandruמקו� שלישי קבוצתי ע� נבחרת רומניה  ו  

  :יפות הלאומית של רומניהלהשתתפות בא

 מקו� ראשו� 1939 עד 1936בי� השני� 
  . נשי�

 מקו� ראשו� 1957 עד 1941בי� השני� 
  . נשי�

  :השתתפות בתחרויות בינלאומיות

 באליפות הלאומית של 1954בשנת 
 מקו� ראשו� נשי� ומקו� !הונגריה 

 Gizella נשי� יחד ע� ראשו� בזוגות

Farkas   

 Ella מקו� ראשו� נשי� ומקו� ראשו� בזוגות נשי� יחד ע� ! בשבדיה 1954בשנת 
Zeller   

 Ella יחד ע� ומקו� ראשו� בזוגות נשי�   מקו� ראשו� נשי� ! בשבדיה 1955ת בשנ

Zelle.  

בזוגות  ומקו� שני Ella Zeller מקו� שני בזוגות נשי� יחד ע� ! בשבדיה 1957בשנת 
   Tiberiu Harasztosiמעורבי� יחד ע� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אמצעות ב 2006זאת משנת ה  גדולההאית ספורטה של זכרהאיגוד טניס שולח� מוקיר את 
 . גביע המדינה לקבוצות נשי�של מפעל ה


