ספורט

5 1 * 0* 1
ד

ג

ו

מ

א

ק

י

ר

אתלטיקה קלה
 3ד־דותו נסר הרץ
למרחקים בינונ״ם

ה

ח י נ ם
ההוכחה הטובה ביותר היא תוצאת השימוש .מעב
דות הלנה רובינשטיין מאפשרות לך לנסות ולהווכח
בעצמך כי ^ץ£ס א 381הוא משקה של חן ונעורים,
המעניק לעור פניך לחות מרעננת ורכות מענגת.
מלאי ושלחי אלינו את התלוש המצורף ,כדי לקבל
צנצנת־דוגמא של ץ^£ם א) .31?1כמות הדוגמאות מוגבלת(
 ---------------------------------------------------נ ז ר י ושלחי _________

1

ן למעבדות הלנה רובינשטיין
 1ת .ד ,1 .מגדל העמק
ן ----------------------------------------
 1אנא שלחו לי חינם דוגמא של

1

!

9
^  £ם א1ז!.5

ן השם 1 ......—..... ..................................................
• הכתובת ...........................................................
העיר  ............. ............. -.............. .....................ן
.

 -׳ ׳ * ׳  .־ .

י׳ י.

 : .י  .ך ■'

'׳•־••

י •י' .׳

־

11616118,11111 ) 111816111

610010(2

) ! • ! צ ו ל פ י ה ט ס ח ו ! ה ת ק1ד> 1ג

 177ט
77

ס 1711ב11!7

בבל

בי 1ב  71ר ק תן 1

שפיגלנד

4

$
1

.ניאודןוסמטיקאי
מומחה לבעיות שיער
קוס מטיו ת
ולבעיות
תל-אביב ,רח׳ פ מ ס ק ר 2

ל

עברית * אנגלית * צרפתית * גרמנית
נמשכת ההרשמה
לקורסים מזורזים לתלמידי בתי־ספר יסודיים ותיכוניים.

כתות מיוחדות למבוגרים
תל-אפיב
נחלת בנימיו  ,2סל56347 .

#

חיפה

החלוץ  ,27טל69265 .

״ ה ע ו ל ם הזה*  ,ש ב ו ע ו ן ה ח ד ש ו ת ה י ש ר א ל י
המערכת והמנהלה  :תל־אביב ,גליקסון  ,8טלפון ,226785
ח .ד . 136 .מען מברקי :עולמפרם • דפוס משה שהם בע״מ ,ת״א,
פין  . 6העורך הראשי :אורי אבנרי • המול :העולם הזה בע״מ.
ההפצה  :טופל ובניו בע״מ ,תל-אביב ,רח׳ אחד־העם .24

על מסלול המירוצים החדיש והמשוכלל
של מנון ועג״ט בנתניה דהר רץ כתוש ומ
מושקף .הוא רץ לבד כל הדרך .אמנם ,בשתי
החמישיות הראשונות של טווח שני הקילו
מטרים ,רץ לידו אצן נוסף ,אולם הוא לא
היה מיועד להתחרות עמו .הוא רץ רק כדי
למשוך את האצן הבודד ולדרכנו קר,כגם
ל״שוונג״ של הריצה.
כשניתק יאיר )״פאנטי״( פאנטילט )(24
את חוט המטרד ,בסוף מסלול שני הקילו
מטרים ,הצביעו מחוגי הסטופרים על שיא
ישראלי חדש שנקבע השבוע —  2000מט
רים בזמן של  5:13.6דקות 2.8 ,שניות מהר
יותר מאשר השיא הישראלי הקודם למרחק
זה.
לעשרות הצופים בתחרות שנערכה ביום
שישי האחרון ,במסגרת מבחן ארגון הספורט
האקדמאי )אס״א( לקביעת נציגיו למשחקי
הסטודנטים בבראזיל ,לא היתד ,שבירת השיא
של פאנטילם בבחינת הפתעה .עוד לפני ש
הגיע לקו־הגמר אפשר היה להסיק ,לפי
סגנון ריצתו וכושרו ,כי פאנטי ישבור את
השיא .הוא עשה זאת באותו מקום גם
שבוע קודם לכן ,כאשר קבע שיא ישראלי
חדש למרחק של  1500מטרים בזמן של
 3:56.2דקות .ולאיש מהעוסקים בענף ספורט
זה לא היה ספק כי הוא ימשיך גם בעתיד
להוסיף שיאים חדשים ולשפר את תוצאות
ששת השיאים הארציים למרחקים בינוניים
בהם הוא מחזיק.
אהפה לחצי הדרך .מה מריץ את
יאיר פאנטילט ,תקוותה הגדולה ביותר של
ישראל מזה שנים רבות בענף האתלטיקה־
הקלהז
ליאיר עצמו ,בן למשפחת ספורטאים ,יליד
הארץ ,העובד כטכנאי־קירור בחברת אמפ״א,
יש תשובה קצרה ופשוטה :״אני אוהב ל
רוץ!׳׳
אלא שספק הוא אם רק האהבה לגמיאת
המרחקים היא הדלק המפעיל את הגנרטור
הפנימי של פאנטי .היא אולי מספיקה להניע
אותו עד לחצי הדרך כאשר הוא שועט על
מסלול המירוץ .בכל ריצה חוזרת כמעט
אותה תופעה עצמה .קצת לפני חצי הדרך
נגמר הדלק ,הנשימה מתקצרת והגוף נעשה
לאה .״אתה מרגיש אז שאתה לא מסוגל
יותר לרוץ .אתר ,אומר לעצמך שלעולם לא
תגיע לסוף המסלול הארוך ,ואתה רוצה
להפסיק,״ אומר יאיר .אלא שמעולם לא
אירע שפאנטי הפסיק ריצה באמצע ,אפילו
היה במצב של אפיסת כוחות או שהזדנב
בסוף שורת הרצים.
לפני שנה השתתף פאנטילט באחד המי־
רוצים הססגוניים ביותר בעולם :הקורידה
אינטרנציונלה דל סאו סידבסמרה — מירוץ
רחובות בינלאומי בעיר סאו־פאולו ש־
בבראזיל למרחק של למעלה משבעה קילו
מטרים .הוא היה הישראלי היחיד שהגיע אי־
פעם למירוץ זה .הוא יצא לדרך בחברת כ־
 400רצים אחרים .אחרי שני קילומטרים
של ריצה על כבישים מרוצפים ,בגשם טרופי
חם ,נקע פאנטי את רגלו .הוא היה גמור.
כל הדרך שעשה מישראל לבראזיל לצורך
זה ,כל התקוות ,כל החלומות עמדו להת
נדף .אבל הוא המשיך לרוץ ברגל נקועה,
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לפני שבועות מספר ,אחרי שיצא לצרפת
בנבחרת מכבי־ישראל למכביר,־האירופית ש
נערכה בליאון ,נשאר פאנטי לבדו בפאריז
כדי להתאמן בחברת אצנים ידועי־שם ול
השתתף בתחרויות .לבדו ,ללא ידידים או
אפוטרופסים ,כשבפיו רק ידיעה משובשת
של שפות זרות ובכיסו דולארים בודדים,
לחם פאנטי בהידוק שיניים כדי שיוכל ל
התאמן ולהתקדם.
התאחדות הספורט הישראלית שלחה לו
אז  29דולאר כדי שיוכל לנסוע ללונדון
ולייצג את ישראל 'באליפות הריצה האנגלית.
שבוע לפני התחרות• נתקף בכאב שיניים.
עקרו לו שתי שיניים והוא שתת דם במשך
ארבעה ימים ,נחלש ואיבד  5קילו ממשקלו.
כל אצן אחר במקומו לא היה מתייצב ב
מצב כזה ,היה חושב על הבראה .אולם
פאנטי לא התחשב במצבו ,זינק עם טובי
הרצים של אנגליה לריצת המייל 3 .סיבובים
החזיק מעמד עם שורת הרצים הראשונה.
בסיבוב הרביעי נחלש .שוב היה זה מירוץ
אבוד .פאנטי לא הפסיק ,המשיך לרוץ,
הגיע אחרון אבל קבע שיא ישראלי חדש
למרחק המייל.
מכונה שד רגשות .באיזה שהוא מקום
יש גם לידיעה שהוא מייצג את ישראל כוח
מניע• כר היה באולימפיאדה האחרונה ב

רומא ,כשבריצת  1500המטרים פיגר עד
לסוף ,אך לקראת הפיניש אזר את שארית
כוחותיו כדי להגיע לפחות לפני הרץ ה
עיראקי ,צנח בסיום הריצה באפיסת כוחות.
כך היה גם לפני שבוע ,כאשר הציב את
השיא החדש באותו מרחק ,היה גאה בעיקר
על העובדה שהישגו היד ,טוב יותר מהשיא
המיצרי למרחק זה.
אבל מיסודו היה המדחף של פאנטי הר
בה יותר אנושי .הוא לא עוצב בתבנית של
אצנים אחרים שהם יותר מכונות־ריצה אנו
שיות — בך וכך נתונים גופניים ,כך וכך
שעות אימון ביום ,כך וכך תנאי־משטר חמו
רים .״אני לא דוגל בזד ,שאתלט הוא מכו
נה,״ אומר פאנטי עצמו .״אי־אפשר לקבוע
תבנית קבועה מראש .זה הכל ענין של
הרגשה.״
ופאנטי הוא אצן הנדחף על־ידי מכונה של
רגשית .כשהוא רץ על המסלול הוא אינו
ח שב על עצמו ועל הרגשותיו ,אפילו לא
על מהירות ריצתו או על כותרות העתו־
נים .״כשאתה רץ,״ אומר פאנטי ,״אתה חו
שב רק על דבר אחד :מה שיותר מהר
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לגמור עם הריצה הזו .אין זמן לתכנן את
הריצה .אתה רק סופר את מאות המטרים
שבבר עברת ושעוד נשארו לך.״
אותי זמן דוחפים אותו בתת־ההכרד ,ה
רצון להיות ראשון ,להתבלט ולהצליח ,ל
הוכיח לכולם שהוא מסוגל לבצע את מה
שאלד ,הבוחנים אותו במבט ראשון לא היו
מאמינים שהוא מסוגל לבצע.
את הרומן שלו עם הספורט התחיל דווקא
ככדורגלן במכבי תל־אביב ,בגיל  .12הוא
לא היה הטיפוס של כדורגלן .צנום וממושקף
היד ,מטרה קבועה ללעגם של חבריו ושל
הצופים .בכוח רצון עז הגיע עד לקבוצה
הראשונה של מכבי ת״א עוד בתקופה ה
טובה שלה .הוא היה קיצוני ימני משובח.
אולי המהיר ביותר בארץ .למרות זאת לא
השתלב בקבוצתו.
לפני ארבע שנים נטש את הכדורגל ,עבר
לאתלטיקה־קלה ופתח תקופה חדשה בענף
הריצות למרחקים בינוניים .שוב לעגו לו
אז חבריו הכדורגלנים .כדורגלנים זוכים ל
הטבות שונות שאתלטים מקופחים בהן ב
אופן יחסי .פאנטי הצליח להפתיע אותם
גם בתחום זה .תוך  4שנים וכה ב־ 8נסיעות
לחו״ל .לפני שנה ,מהקורידד .בבראזיל ,שלח
לחבריו גלוייה עליה כתב :״מוטב להיות
ראש לשועלים מאשר זנב לאריות״
למרות זאת עדיין פועמים בו געגועים
להיות בחברת האריות .״אני מאמין שגם
בכדורגל הייתי מצליח היום .לא היה חסר
שלפני שנד ,אחזור לשחק במכבי .אולי עוד
אחזור פעם.״
בביקורו האחרון באירופה השתתף פאג־
טי ב־ 13ריצות למרחקים בינוניים .רק
שלוש מתוך ריצות אלה היו מה שנקרא
בפיו ״ריצות טובות״ .אך בץ ריצה ל
ריצה לא העביר יאיר את זמנו ,כתיירים
רבים אחרים ,בבילויים או בטיולים .לכל
היותר הרשה לעצמו ,כבידור ,ללכת לחזות
בתחרויות כדורגל .כי הכדורגל הוא אהבתו
הגדולה ,למרות הצלחתו באתלטיקה.
בינתיים מתקדם פאנטי בצעדי־ענק ברי
צות למרחקים בינוניים .הוא מתאמן חמש
פעמים בשבוע בהדרכת מאמנו ,אברהם
גרין .לפי כל הסימנים הוא עשוי להגיע
תוך שנה־שנתיים לשיא כושרו ,להיות ה־
האצן המהיר ביותר שהיה אי־פעם לישראל.
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