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ציונה שאו
ודגל עויא

 26 דגלי התנופפו התרנים ד **
 סמלי היו החזות על שונות. ארצות 2!
 למיבחן, עמד ארצם כבוד המדינות. כל

 עש התמודדו חמי־המזג שהברזילאים שעה
 לגאוות עניין זה היה הקולניים. הצרפתים
 אנגליה של נבחרתי, הביסה כאשר לאומית,

 את ונטלה יריבותיה כל את בטניס־שולחן
זה. בענף הגביע
וה הלאומיות היוקדות כל מאחורי אך

הסתת הבינלאומיות הספורטיביות מלחמות
המכ משתתפי של הגופיות 1100 בתוך רו

 רבינוביצ׳ים גולדשטיינים 1100 השישית ביד,
טובים. יהודים כולם — ולוינשטיינים

 ג׳ון היחידי, הלא־יהודי המתחרה אפילו
 להפגין מנת על למכביה שבא תומאם,
על־ סמוי בקרב הוכה בינלאומיים, הישגים

ה באיצטדיון שהתקבצו האנשים 8000
 כשעיניהם ישבו, תל־אביב בצפון מכביד,

 הענק לבין הקפיצה רף בין משוטטות
 מאוחר הדשא. על שהשתרע שחום־העור

 תרגילים מפגין והחל האיש קם יותר
 נלחמו שעה, אותה גופו. לחימום נמרצים

 שני אחד, ישראלי בקפיצה הבכורה על
ונמוך־קומה. לא־ידוע וצרפתי אמריקאים

 ■מטרים. 2.00 של בגובה הוצב הרף
 האמריקאי. בם ואחריו נכשל הישראלי דממה.

 כולם סבלנות. היתד, לא כבר לאיש אבל
 תומאס!״ ״תומאס! במקהלה: קראו

 הקפיצה. רף אל וניגש התפשט תומאס
 זינק תומאס מטר. 1.90 על הודיע השלם

של. מטפ לקוייה. תאורה הסיבה: ו...נכ
תומאם המצב. את תיקנה הרף על לבנה חת

למעלה!
באולימפיאדת לשבור

 המרבזית האטרקציה מקפצת
 העולמי לשיאו להתקרב ליח

בסבלנות חיכה תומאס טוקיו.

 הצ־ לא הוא תומאס. ג׳ון המכביה, של
 תומאס שאף אותו ברומל היהודי של
קפיצותיו. את לראות שרצה קהל מול

 הכל. וזה מטרים. 2.10 מטרים; 2.00 עבר
 הצליח. ולא 2.15 לעבור ניסה פעמים חמש

 קיוו, הם מאוכזב: כשחלקו הסתלק הקהל
 עולמי. שיא לראות ליבם, בסתר

מדליות תוספת★ ★ ★
 הגבוהה הבינלאומית הרמה ת <.
 האתלטים בעיקר קבעו ההישגים של ,*,א

•ה הלאומית הרמה את ואילו האמריקאים.
 העסקנים קבעו והיכולת הארגון של נמוכה

 הרושם לעיתים שנתקבל למרות הישראליים.
 משפחותיהם בני כל נמצאים המגרש שעל
 את להעיף האתלטים הצליחו המתחרים, של
 רוב כשאת הישנים, המכביד, שיאי רוב

ת־הברית. מארצ, הספורטאים נוטלים המדליות
'ה העסקנים בעיני חן מצא לא הדבר

ה מינימום את להבטיח וכדי ישראליים,
 כבוד של מקום לישראלים שיתן מדליות

נו זהב מדליות קבעו המנצחים, ברשימת
 מדליות נותנים אין בהם למקצועות ספות

בהתעמלות. קרה כך מעולם.

ו/נשק!ז אמריקה
 ידידה את מנשקת הצעירה ציסנאו ברברה

מטר. 200 לנשים משחה־חזה נצחון לאחר

 בתחרות הניתן המדליות שמכסימום בעוד
 — מדליות שבע הוא זה בענף אולימפית

 חצאי על גם מדליות העסקנים העניקו
בינ בזיון למנוע כדי זה. בענף מקצועות

 על רק בחוץ־לארץ להודיע דאגו לאומי
למעשה. שניתנו עשר ולא מדליות שבע

 להם, ודומים אלה רבים מקרים למרות
ה קהל הצליח וארגון, תכנון חוסר של

 ספורטאים לראות ספורט חובבי של אלפים
 ספורטאים הענפים. ברוב בינלאומית ברמה

 סאביט, דיק ,איש־ד,עסקים הטניסאי, כמו
 והודף פוגארסי פיטר הסטודנט השחיין

 ספורטאית חוויה העניקו בנר ג, כדור־הברזל
 מיוחד ציוני שמפעל ושיכנעו הצופים לכל

 יכול היהודית, האולימפיאדה זה, במינו
וחיוני. מעניין גם להיות

■ ן ך ן ן ן ך *  מאד 'תודי־שרירים שני ן
 ה־ בזירת ואיטליה גליה 1 11 \ ^ (

הישראלים. זכו המדליות ברוב ביפו. איגרוף

 רץ הענק שג׳ון בשעה יהודי. יריב ידי
 התל־אני־ במגרש משוכות במרוץ להנאתו

 במקציע היחיד יריבו בסופיה שבר בי,
 העולמי השיא את ברומל, לגובה, הקפיצה

 לבוא ברומל היה יכול אילו זה. בענף
 היתד, ,ברית־ד,מועצות מכבי כחבר ארצה

 ספורטאית גם ספק בלי אליו מצטרפת
 את שזרקה פרס, תמרה נוספת, יהודיה

 העולמי השיא את ששברה פיה בם הדיסקוס
 המכביה. לספורטאיות מעבר הרחק

★ ★ ★ ;כשד - עולמי שיא
 הקלה, האתלטיקה הספורט, לכת **

 את ,.המכביד מלכת גם הפעם היתה
 תומאם, ג׳ון סיפק זר, בענף המרכזי האירוע
בקפיצה. יכולתו להפגנת במיוחד שהובא

 ברגמן מדלי! לנשים, במיווצים העיקרית השליטהלחוט אוסטרליה
נשים. מטרים 800ב־ הגמר לחוט כוחה בכל מתקרבת

מאחוריה. מקומן על נאבקות כשיריבותיה המירוץ זמן ברוב הובילה ברגמן דקות) 2:15,3(
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